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capaCITY предприемане на инициативи

Изграждане на капацитет на местните власти за 
предприемане на действия и постигане на напредък 
за борба срещу промените в климата, повишаване на 
енергийната ефективност и преход в енергетиката 
– от планиране, през действие, до наблюдение е 
основната цел на един от най-важните европейски 
проекти, които са съфинансирани от европейската 
програма „Интелигентна енергия“. Проектът Covenant 
capaCITY приема неотложното предизвикателство да 
развие и увеличи устойчивите енергийни общности в 
цяла Европа. Чрез прилагане на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност и използването на местни 
възобновяеми енергийни източници ще се създадат 
общности генериращи висока добавена стойност.

Съществува безпрецедентен интерес, а също и 
натиск към местно управление – за постигането на 
енергийна сигурност и в същото време за доставяне 
на електричество и отопление за гражданите на 
достъпни цени. Изграждането на т. нар. „умна“, 
децентрализирана и високо ефективна енергийна 
система, която е захранена от местни възобновяеми 
източници, е ключовото решение и за двете 
предизвикателства. Още повече, че нисковъглеродното 
развитие на градовете и другите населени места 
допринася за по-пълната картина и същината на 
работата на глобалната мрежа на местните власти 
за устойчиво развитие „ICLEI“, а именно – намаляване 
постоянната употреба на изкопаеми ресурси, 
засягащи нашия климат, както и осигуряването на 
политическите, икономическите и социални системи, 
които да гарантират високото качество на живот 
на всеки един от нас.

Осъзнаването на проблема, експертните познания и 
липсата на капацитет са сред първите пречки към 
местните власти при ангажирането им с конкретни 
дейности в областта на „климата и енергията“. 
В резултат на това беше разработен специфичен 

подход, с помощта на който да се придвижим отвъд 
обичайните действия и концепции обхващащи една 
тема. Проектът Covenant CapaCITY е цялостна, добре 
структурирана европейска платформа за изграждане 
на капацитет, предназначена за политическите и 
експертни лица в общините, която обхваща всички 
фази на разработването и въвеждането на Планове 
за действия за устойчива енергия (ПДУЕ).

Горди сме, че събрахме експертното мнение на 19 
реномирани европейски партньори за този пилотен 
проект, с цел да комбинираме практическата 
информация и водещите примери във вид, който ги 
прави готови да бъдат възпроизведени в 8 тематични 
модула. Резултатът е уникален, интерактивен онлайн 
пакет за обучение, подходящ както за начинаещи, 
така и за напреднали общини. С помощта на този 
capaCITY пакет, както и с подкрепата на нашите 
национални capaCITY обучители, вече много местни 
органи на управление набират увереност и увеличават 
своя капацитет да следват по-амбициозни цели, да 
въвеждат своите ПДУЕ, както и да продължат да 
показват своите постижения в ключови инициативи 
като Споразумението на кметовете или регистъра 
carbon City Climate.

Бих искал да Ви пожелая вдъхновение, докато четете 
това ръководство, за да успеете да въведете и 
реализирате прехода към устойчива енергия във 
Вашата общност.

Волфганг Теубнер

Регионален директор за Европа и Управляващ 
директор на Европейския секретариат на ICLEI - 

Местни власти за устойчиво развитие



Какво предлага Covenant capaCITY?

В рамките на проекта Covenant CapaCITY е разработена безплатна онлайн платформа за обучение на общински ръководители 
и специалисти. Платформата предлага кратки и разбираеми модули по 8 ключови теми, свързани с общинското енергийно 
планиране. Разработена от енергийни експерти, представители от местните власти и обучителите по проекта, платформата 
е достъпна в 12 национални версии, като за всяка страна са отразени специфичните особености и изисквания (България, 
Хърватска, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Словения, Швеция и Великобритания), 
както и обща Европейска версия.

Платформата за обучение е насочена както към общините, които сега започват да проучват въпросите за справяне с 
климатичните промени и преход към устойчивата енергия, така и към местните власти, които планират разработването 
на второ поколение ПДУЕ.

Модулите предлагат водещи решения, идеи и препоръки за работа със заинтересованите страни, с добра структура и 
последователност. След като преминат програмата за обучение, общинските ръководители и специалисти ще придобият 
необходимите знания за разработването на ПДУЕ. За да започнете обучението, трябва да се регистрирате и да изберете 
темата, която ви интересува.

Повече информация: www.covenant-capacity.eu



“Проектът Covenant capaCITY ни позволи да подкрепим Областния съвет на район Wychavon при разработването 
на неговите вътрешни планове за спестяване на енергия, което от своя страна доведе до разработването и 

внедряването на високоефективна отоплителна система за топла вода за неговите жителите.”

Рейчъл Джоунс, лидер на Covennat capaCITY за Великобритания

“Онлайн платформата на capaCITY е отличен инструмент за местните органи на управление, за бърз старт 
или за подобряване на вече започналия процес за планиране и внедряване на мерки за устойчива енергия на 

местно ниво.”

Даниела Луизе, ръководител на офис „Local Agenda 21“, град Падуа, Италия

“Изготвянето на Планове за действие за устойчива енергия въвежда нови практики при управлението на 
енергийните политики и при обществените процеси, свързани с околната среда в множество европейски 

градове. Подобни практики, засягащи въпросите за „климат и енергетика“ са примери за отлични 
обществени нововъведения. Те предвиждат решения на проблеми и промени в управлението, които да 

доведат до благотворно обществено и екологично въздействие дори отвъд границите на местните 
общности.”

Проф. д-р Йозеф Хохгернер, Център за обществени нововъведения, Австрия

“Благодарение на проекта Covenant capaCITY, полските общини откриха възможност да получат цялостна 
перспектива относно това как да развиват и подобрят икономическите си планове за намаляване на 

въглеродните емисии и как да постигнат една по-зелена и по-устойчива среда за техните гражданите.”

Пьотр Павелец, capaCITY-обучител , Президент на Института за добри еко-решения, Полша
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I) РазРаБОтВаНЕ На ПлаН за ДЕйСтВИЕ за УСтОйчИВа ЕНЕРГИя

що е План за действие за устойчива 
енергия?

Планът за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) 
представлява официален планов документ, създаден с 
външна експертна помощ от и за нуждите на общините, 
за очертаване прехода към устойчиво производство 
и потребление на енергия намаляване на емисиите 
на парниковите газове, по-специално емисиите 
на въглеродния диоксид (CO2) и метана (CH4). Той 
набелязва пътя, по който общината и местната общност 
възнамеряват да постигнат намаляване на емисиите си 
чрез промяна на начина, по който се използва енергията 
в цялата общност за конкретен период от време.

Разработването на добър, задълбочен и широк по обхват 
ПДУЕ е комплексна задача. Освен това, той представлява 
ценен инструмент, който може да бъде използван за 
планиране и мониторинг на постигнатия напредък във 
всички сфери или сектори, в които се използва енергия, 
както и за привличане на основните заинтересовани 
страни в подходящия за това момент.

Всеки ПДУЕ се базира на оценка на проблема и 
изследване на евентуалните решения. Той обикновено 
идва на ред след извършването на инвентаризация на 
емисиите на парниковите газове на територията на цялата 
община и оценка на съответните аспекти, като например 
енергийна сигурност (сигурно енергоснабдяване, 
достъпност на енергията по цена и т.н.). Тези резултати 
спомагат за формулирането на широк спектър от действия 
наричани също “мерки” в рамките на конкретен период 
от време, като за всяка мярка има определена водеща 
фигура (главният отговорен субект/организация) плюс 
групата/групите, която/които трябва да бъдат ангажирани.

ПДУЕ може да се използва и като мощен инструмент 
за комуникация по отношение на множество различни 
групи: например местните заинтересовани страни, които 
са пряко или косвено ангажирани.

В разработването му трябва да бъдат привлечени както 
политиците на местно равнище, така и специалистите 
от местната администрация:

• Ролята на кмета и неговите съветници е да вземат 
решение за насоките на развитие на общността, 
и в този смисъл планът представлява ръководен 
политически документ, приет от общинския съвет 
(ОС).

• Общинската администрация има нужда от ПДУЕ 
в качеството му на документ за планиране и 
мониторинг – от техническия персонал (занимаващ 
се с енергията, мобилността, сградите, отпадъците, 
водата, градоустройството) до общинските експерти 
по комуникации, които трябва да информират 
гражданите и бизнеса/индустриалния сектор и да 
повишават тяхната информираност.

Всички отдели/звена в общината трябва да бъдат 
ангажирани в една или друга степен и се нуждаят от 
подходяща информация и инструменти, за да могат 
да се включат когато е най-подходящо, като използват 
ПДУЕ като наръчник за действие. От политическа гледна 
точка, опозицията също трябва да бъде ангажирана тъй 
като само чрез взаимно интегриран подход е възможно 
Плана за действие за устойчива енергия да се превърне 
в отправна точка на устойчива, дългосрочна стратегия.

“Ако човек не 
знае към кое 
пристанище 
плава, никой 
вятър няма 

да бъде 
благоприятен”

Сенека
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защо местните органи на управление се нуждаят 
от разработване на ПДУЕ?

За да планира успеха си, една бизнес структура 
обикновено разработва план, в който очертава целите 
си и начините, по които да ги постигне, с предварителна 
оценка на разходите и за определена времева рамка. 
Това представлява сериозната бизнес практика.

Същото може да се каже и за местните органи на 
управление, когато се постави въпросът за разработване 
на ПДУЕ. Ролята на местните органи на управление, с 
техните лидерски качества, е да проучи и определи 
накъде е тръгнала общността, как да стигне там и колко 
ще й струва това, по начин, който позволява на много 
хора да обединят усилията си, за да постигнат общите 
си, но и индивидуални цели.

Всеки има нужда от енергия, за да живее – за 
отопление/охлаждане и електроенергия. Горивата, 
които се използват за производство на тази енергия са 
предимно на базата на изкопаеми  или не възобновяеми 
източници (например уран за ядрената енергия). 
Тъй като изкопаемите горива стават все по-редки, а 
конкуренцията за тяхното извличане се засилва, цените 
на енергията нарастват. Има вероятност от увеличаване 
на недостига на енергия и следователно планирането 
на по-устойчиво използване на енергията става много 
важно, тъй като енергията е ценна стока. Това е въпрос, 
който засяга цялата общност.

Планирането и мониторинга на процеса на преход е 
комплексен процес, който изисква широкообхватен 
подход. Това означава действия, свързани с планирането, 
реализацията и мониторинга, които:

“Изграждането на ПДУЕ е 
отлична възможност за 
събирането на едно място 
на хора, които нямат 
голяма възможност да 
говорят един с друг по друг 
начин. Все пак, приемането 
му е само първата стъпка: 
ПДУЕ е първо, и най-главно, 
инструмент за управление, 
което означава време и 
енергия за развитието 
на нови навици, както 
и  т р а н с - с е к т о р н а 
комуникация в рамките 
н а  о р г а н и з а ц и я т а ! 
С ледователно,  ПДУЕ 
щ е  т р я б в а  д а  с и 
постави краткосрочни 
и дългосрочни цели, 
за да пази усилия за 
продължителността на 
мандата.”

Дамиен Дюсю, служител 
в район Agglomération 
Plaine Commune, изготвил 
ПДУЕ, ФранцияCommune, 
Francuska
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• намаляват разхищението на енергия (чрез 
изключване и по-ефективно използване на 
енергията);

• подкрепят по-надеждното местно производство, 
за да бъдат намалени загубите в преноса;

•  оптимизират използването на местни ресурси, по-
специално комбинация от местни възобновяеми 
енергийни източници (вятър, слънчева енергия, 
мини-ВЕЦ, геотермална енергия и т.н.).

Преките и косвени ползи засягат по-широка група 
и могат, например, да включват създаване на нови 
работни места и задържане на средствата в местната или 
регионална икономика, тъй като не се налага “изнасяне” 
на пари за заплащане на вносни услуги – в идеалния 
случай показатели, които трябва да бъдат обект на 
мониторинг.

ако разработвате ПДУЕ, знайте, че не сте сами!

В идеалния случай ПДУЕ трябва да бъде интегриран 
в съществуващия инструментариум на общинското 
планиране. Това помага да бъде установена връзка 
с други отдели и ПДУЕ да намери своето място в 
общинските структури на управление.

За да помогне за установяване на връзки и съдейства на 
местните органи на управление и техните структури през 
2008 г. бе сключено Споразумението на кметовете. Това 
е разширяващо се движение на малките и големи градове 
от цяла Европа, които доброволно поемат ангажимент 
да превишат целта на ЕС за намаляване на емисиите на 
СО2 с 20%. Много подписали споразумението местни 
власти обявиха свои индикативни цели и за след 2020  г. 
и представят своите планове за действие за устойчива 
енергия като декларации за техните намерения да 
постигнат тези цели. 

Преди няколко години Европейската комисия прие 
“Енергийна пътна карта 2050”. С нея ЕС обявява, че е 
поел ангажимента до 2050 г. да намали своите емисии 
на парникови газове до 80-95% от равнищата през 
1990 г. Това е много амбициозна цел, но въпреки това 
истински необходима според експерти от различни 
дисциплини. Освен това тя изисква активно участие на 
всички равнища на управление, като местното равнище 
е най-близко до местната общност, а в идеалния случай 
работи в тясно сътрудничество с органите на национално 
равнище и по-ниските следващи равнища.

Множество мрежи на местните органи на управление 
също изследват ролята на малките и големи градове 
и техните поддръжници в този контекст. Полезно би 
било да се проучи какво 
могат да ви предложат 
европейските мрежи, 
както и националните 
и тематични мрежи 
в това отношение, 
тъй като всяка от тях 
има своя собствена 
специализация и умения. 

зНаЕтЕ лИ, чЕ?

Емисиите от дейностите на местния орган на управление (напр. електроснабдяване 
и топлоснабдяване за общинските сгради, управление на общинския транспорт, 
уличното осветление и т.н.) представляват средно между 3% и 10% от общите емисии 
на територията на общината. Това е област, в която местните органи на управление 
имат 100%-ов контрол и може лесно да се предприемат действия. Това означава, че 
участието на цялата общност е от изключително значение, тъй като постигането на 
90+% изисква активното участие на гражданите, бизнеса и местната индустрия. 
Статистиката показва, че в Европейският съюз почти 40% от емисиите се произвеждат 
от домакинствата и обществените сгради. Необходимо е, обаче, да бъде извършена 
инвентаризация на парниковите газове, за да се определят най-големите източници 
във вашата община.
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Какво трябва да знаете преди да започнете 
разработването на ПДУЕ?

В идеалния случай, преди да изготвите ПДУЕ вие 
провеждате инвентаризация на базовите емисии 
(ИБЕ) на територията на общината. Защо? Резултатите 
от инвентаризацията на базовите емисии са полезна 
изходна точка за ПДУЕ, като очертават откъде 
произхождат парниковите газове по сектори.

Освен това, ще ви е необходимо да извършите енергийно 
обследване, с което да проучите откъде идва енергията, 
колко надеждна е доставката, местния потенциал за 
производство на енергия от възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ), въздействието на промените на климата 
и т.н. Полезно е, също така, да извършите SWOT анализ. 

Кои са ключовите елементи на ПДУЕ?

ПДУЕ трябва да бъде разделен в две части: Една с акцент 
върху дейностите на общината и една за цялата общност. 

Емисиите от дейностите на общината представляват част 
от тези на общността, но са по-лесни за определяне и 
по тази причина се оформя раздел, който се занимава 
пряко с дейностите на общината.

Формулирайте индикативна цел/цели, в идеалния 
случай по сектори и по отделни години, като един вид 
ясна визия за потенциала за намаляване на емисиите 
и ясна цел.
Определете спектър от действия (наричани “мерки”), 
които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат постигнати 
индикативните цели, в т.ч.:
• какво ще се прави сектор по сектор, в т.ч. “меките 

мерки”, като например обмен на информация и 
повишаване на информираността;

• кой ще бъде водещ за всяко действие (т.е. екип в 
общината); 

•  кои участници ще бъдат привлечени – както в 
общината, така и външни;

•  капацитет на предвидения административен 
персонал;

•  предвидени финансови разходи и източници;
•  времева рамка за планиране, изпълнение, 

мониторинг, оценка и отчитане.

Какво трябва да засегнете в ПДУЕ?

ПДУЕ обхваща дългосрочна стратегия, но и краткосрочни 
и средносрочни действия, за които ще бъде необходим 
финансов ангажимент от страна на местния орган на 
управление. Това съчетание позволява да се осигури 
визия, но и практически план за действие.

Като правило, целевите сфери на ПДУЕ трябва 
определено да включват области, в които местният 
орган на управление може да влияе върху потреблението 
на енергия в дългосрочен план (например планиране 
на земеползването, предлагани на общността услуги), 
може да стимулира развитието на пазара за изделия и 
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услуги с по-висока енергийна ефективност и използващи 
енергия от ВЕИ (например при обществените поръчки) 
и да допринесе за постигането на промени в моделите 
на потребление (т.е. промяна в поведението с участието 
на местните заинтересовани страни).

ПДУЕ обхваща цялата географска област на общината. 
Следователно, той трябва да включва действия, 
отнасящи се както до публичния, така и до частния 
сектор. Главните сфери или сектори, които трябва да 
бъдат обект на внимание в ПДУЕ, са сградите (отопление), 
оборудването/съоръженията и градския транспорт. 
Трябва обаче да бъдат взети под внимание и енергията 
и битовите отпадъци/водата, както и различните 
групи заинтересовани страни – гражданите, бизнеса 
и индустрията. 

ПДУЕ може също така да обхване няколко общини, 
които са решили съвместно да изготвят и въведат своите 
енергийни инициативи, да споделят знания, умения 
и (финансови) ресурси, като по този начин повишат 
влиянието на инициативите, както и потенциала за 
мащаб и успех.

Съществуват две възможности за съвместен ПДУЕ:
Вариант 1: Всяка подписваща страна в групата 
на местните органи за управление се ангажира 
индивидуално с намаляването на СО2 емисиите с поне 
20% до 2020 г. Всички подписващи страни ще изразят 
своята ангажираност и ще предоставят свои собствени 
данни за CO2 и консумацията на енергия. С вариант 1 
намалените емисии, резултат от общите инициативи, 
които са обозначени в общия ПДУЕ, са споделени между 
подписващите страни и са отчетени във всеки шаблон 
на плана. Съвместния ПДУЕ трябва да бъде одобрен от 
всяка включена в проекта община.

Вариант 2: Групата на подписващите страни колективно 
се ангажира с намаляването на CO2 емисиите с поне 20% 
до 2020 г. И целите, и ангажиментите са споделени между 
обединените сили на общините. Съвместният ПДУЕ трябва 
да бъде одобрен от всяка включена в проекта община.

Има ли сектори, които са по-важни от останалите?

Определянето на важния/важните сектор/и зависи от 
резултатите от извършената от вас ИБЕ, които разкриват 
къде се изхвърлят най-много парникови газове. Това 
най-вероятно ще бъдат секторите транспорт, сгради 
и/или индустрия.

Обикновено в общността има най-малко един важен 
икономически сектор, напр. транспорт, селско 
стопанство, услуги, който е ключов за по-нататъшното 
съществуване на вашата община. Установяването на 
потенциала за намаляване на емисиите на парниковите 
газове от този конкретен сектор (или сектори) е от 
огромно значение за укрепване на съпротивителните 
му сили в дългосрочен план чрез намаляване на 
потреблението на енергия и свързаните с това емисии.

Общински дейности е сектор, 100% контролиран от 
общината. Това означава лесно място за намаляване 
на емисиите парниковите газове в допълнение 
към поемането на отговорност за изхвърлянето 
в атмосферата на парникови газове в резултат на 
собствените дейности/ предоставените услуги, с което 
се демонстрира ръководната роля в общността – “да 
правиш на практика това, което проповядваш”.

“зелените” обществени поръчки могат да се използват 
успешно като метод за намаляване на емисиите. На 
обществените поръчки се падат почти 20% от БВП на 
ЕС, като това представлява голям дял от икономиката 
на съюза. Погледнете модула “Обществени поръчки” 
за повече подробности.
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Секторът транспорт и мобилност също трябва да 
бъде включен. На градския транспорт се падат 30% от 
крайното потребление на енергия в ЕС. Това несъмнено 
е и един от най-проблематичните сектори, той изисква 
широкoобхватна промяна в поведението. Освен това, 
вероятно ще бъдат необходими огромни инвестиции 
в масовия обществен транспорт и други по-устойчиви 
алтернативни начини за придвижване, като велосипедни 
и пешеходни алеи.

На домакинствата се падат 40% от общото потребление 
на енергия в ЕС. Този сектор е един от най-важните 
за ПДУЕ. Действията в него могат да обхващат, 
наред с всичко останало, по-стриктни разпоредби за 
новите/ обновените сгради и тяхното привеждане в 
действие, предлагане на ръководни насоки за промяна 
на поведението, финансови стимули (безвъзмездни 
помощи и заеми) за повишаване на енергийната 
ефективност и използването на ВЕИ в частните сгради.

Индустрията по принцип е голямо предизвикателство, но 
тя има и огромен потенциал за намаляване на емисиите. 
Силно се препоръчва да се привлече местната индустрия 
в дискусиите и най-малкото тя да бъде включена в 
дейностите по повишаване на информираността.

Кой участва в разработването на ПДУЕ?

местните политици: формулиране на политически 
ангажимент с принос към ПДУЕ и политическо одобрение 
на окончателния вариант.
Общинската администрация:
• екип или звено, което ще води процеса (например 

отдела по стратегическо планиране/енергията/
климата/околната среда)

•  отдела за комуникации
•  споразумението “Местен дневен ред 21” или 

равностойно на него, отговарящо за привличане 
на населението

• отраслови отдели (офиси, транспорт и мобилност, 
сгради, инфраструктура, градоустройство, околна среда)

•  финансов отдел.

местни заинтересовани страни: въвличане на експерти 
от агенции, граждански сдружения, търговски и 
индустриални сдружения, предприемачи, финансови 
институции и др.

Външни експерти: Подкрепа (ако е необходима, в 
зависимост от местните нужди и ресурси), която се състои 
в съдействие по конкретна стъпка или целия процес, 
т.е. извършване на инвентаризацията на емисиите 
на парниковите газове и подпомагане на процеса 
на разработване на ПДУЕ. В тази роля може да бъде 
отделен консултант, енергийна агенция, университет, 
поддръжници и/или координатори на “Споразумението 
на кметовете” и т.н. Трябва да подчертаем обаче, че 
местният орган на управление трябва да си извоюва 
“правото на собственост” върху ПДУЕ, което предполага 
тясно и активно участие на общинската администрация 
в процеса на разработване.

Инструменти за разработване на ПДУЕ

Интересна изходна точка е да се използва изготвеният 
от “Споразумението на кметовете” (СК) прост шаблон за 
ПДУЕ, който е полезен за бърза справка какво трябва да 
съдържа един ПДУЕ. Наръчникът „Как да разработим 
План за действие за устойчива енергия“ предлага 
задълбочена информация, предназначена да помогне 
на техническия персонал при разработването на такъв 
план. Той съдържа и цялата необходима информация 
за изискванията на СК и стъпките, които трябва да бъдат 
предприети за разработване на ПДУЕ.

• Шаблонът на ПДУЕ на СК съдържа и част от 
инвентаризацията на базовите емисии, които се 
разглеждат отделно в главата инвентаризации на 
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парникови газове на тази публикация и в отделен 
модул на платформата за онлайн обучение на 
Covenant capaCITY.

•  Другите тематични модули в тази публикация 
разглеждат специфични за различните сектори 
въпроси, които също са обхванати в отделните 
модули за обучение на онлайн платформата.

Онлайн програмата за обучение Covenant capaCITY 
осигурява подробен подход, стъпка по стъпка, за 
различните теми, които са разгледани в ПДУЕ, като как 
да се развиват, прилагат и наблюдават енергийните 
действия, включително заинтересованите страни. 
Платформата обвързва вземащите политически решения 
и експертния персонал при стартиране и напреднало 
ниво и осигурява лесен подход за изграждане на 
вътрешни процеси за устойчиво енергийно управление.

Какъв вид ангажимент изисква “Споразумението 
на кметовете” от един местен орган на управление?

 “ П р о е к т ъ т  
C o v e n a n t  c a p a C I T Y  
п о д к р е п и  О к р ъ жн и я 
административен съвет 
на район Gävleborg , за да 
повлияе по-ефективно 
на общините в тяхната 
зона, осигурявайки им 
специално подготвен 
наръчник и инструменти 
за създаването на техни 
местни, енергийни и 
климатични стратегии.”

Малин Норлинг, стратег 
„Климат“, отдел „Околна 
среда, град Malmö, Швеция

ПДУЕ трябва да бъде приет от Общинския съвет (или 
релевантен орган). Процесът на разработване на един 
ПДУЕ отнема 6-18 месеца. Ако вашият кмет подпише 
“Споразумението на кметовете” (СК), вие трябва да 
представите окончателния ПДУЕ в срок до 12 месеца 
от датата на присъединяването ви към това движение. 
Следователно местният орган на управление трябва 
да е сигурен, че има пълна политическа подкрепа в 
дългосрочен план преди да подпише СК, както и че 
разполага с необходимия капацитет да разработи 
ПДУЕ в рамките на 12 месеца. По-нататък подписалият 
СК ще трябва да представя доклад от мониторинга на 
изпълнението всяка втора година след представянето 
на плана.

Така задължението не трябва да бъде подминавано 
с лека ръка. Изготвянето на ПДУЕ е предизвикателен 
процес, който изисква умения и ангажимент от всички 
заинтересовани страни. Уверете се, че  политиците и 
служителите във вашата община са готови да поемат 
това предизвикателство.
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THE SEAP PROCESS: PHASING OF THE DIFFERENT STEPS

STEP TIME

PHASE: Initiation

Political commitment and signing of the Covenant g

Adapt city administrative structures

Build support from stakeholders

PHASE: Planning Phase

Assessment of the current framework: Where are we?

Establishment of the vision: Where do we want to go?

Elaboration of the plan: How do we get there?

Plan approval and submission

PHASE: Implementation Phase

Implementation

PHASE: Monitoring and Reporting Phase

Monitoring

Reporting and submission of the implementation report

Review

Political involvment and building 
support from stakeholders should be 
seen as a continuous process. Adapting 
city structures may occur at regular 
interval, when needed.

Implementation of the measures

Networking with other CoM signatories

            1 year        2 years
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Планиране на бюджета

Като част от процеса общинските политици трябва да 
планират бюджет за финансовите разходи и персонала за 
разработването на ПДУЕ (12-18 месеца), както и бюджет 
в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план до 
2020 г. Разходите, които трябва да бъдат взети предвид: 
• Вложено време от вътрешния персонал
• Технически консултанти (по избор) за ИБЕ, планиране 

на дейността и финансово планиране
•  Съдействие/стимули (по избор) за мероприятия и 

семинари (работни срещи) за заинтересованите 
страни и гражданите

•  Експерти по връзки с обществеността (по избор).

Разработването на ПДУЕ и подготовката за 
неговото изпълнение изискват приспособяване на 
административните структури, следователно още от 
самото начало трябва да бъдат планирани и достатъчно 
човешки и финансови ресурси. Може да се окаже, че е 
необходима и външна техническа помощ, което трябва 
да бъде обсъдено вътрешно.

Трябва да бъдат изследвани и възможните варианти 
за спонсориране, например поканване на фондации 
и местни заинтересовани страни от частния сектор да 
участват в покриването на разходите за разработване 
и изпълнение на ПДУЕ, в замяна на публичност и 
обществено признание.

Успешното изпълнение е пряко свързано със сериозното 
планиране на бюджета. Тъй като надпреварата за 
достъп до ресурси е широко разпространен и постоянен 
проблем, е полезно разходите за инвестиции да се 
изчисляват не само във финансово изражение, а 
да се взимат под внимание и страничните ползи от 
реализираните действия, например по отношение на 
заетостта, здравето на хората, качеството на живота и т.н.
Един ПДУЕ обхваща конкретни действия в краткосрочен 

и средносрочен план, които най-вероятно ще изискват 
финансов ангажимент от страна на общината и 
одобрение от страна на местния ОС. Това финансово 
планиране може да бъде извършено по различни начини 
в зависимост от типа на предвидените инвестиции. Ето 
няколко примера:
• Общински енергийни проекти (за ВЕИ, както и за 

сключването на договори за енергийна ефективност),
• Схеми за финансиране от трета страна (подходящи 

при необходимост от кратки срокове на откупуване, 
т.е. < 4-5 години)

•  Фирми за енергийни услуги (договори с гарантирани 
енергийни резултати, “бели” сертификати)

•  Лизинг (лизинг за капитални и оперативни разходи)
•  Публично-частни партньорства (ПЧП)
•  Европейски фондове (MLEI, ELENA, ELENA-kfw, EEEF 

и др.) за привличане на инвестиции на базата на 
ПДУЕ

•  Варианти на национално или ЕС равнище, например 
свързани със Структурните фондове на ЕС и т.н.

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu

По-добро разбиране на процеса на изготвяне 
на ПДУЕ

ПДУЕ не е проект (с ясно начало и край), а е процес.

Цикълът на Деминг представлява добър синтез на 
процеса на разработване и изпълнение на ПДУЕ 
и е полезен за изпълнението на плана с оглед на 
непрекъснатото му подобряване. 

ПДУЕ е процес, който трябва да бъде проверяван 
и променян, когато е необходимо, особено след 
инвентаризацията на парниковите газове и 
разработването на различни сценарии.

Препоръка: Кой 
от общината 
трябва да бъде 
привлечен? 

Тъй като енергията 
засяга всички и 
всичко, е необходимо 
да бъдат взети под 
внимание всички 
дейности и проекти, 
които са в ход във 
всички отдели на 
общината (не само 
отделите “Енергия 
или Енергийна 
ефективност” и/или 
“Околна среда”). В 
идеалния случай 
те трябва да бъдат 
интегрирани във 
възможно най-
голяма степен в 
ПДУЕ, който трябва 
да установи връзка 
със съществуващите 
планови инструменти 
(планове за енергийна 
ефективност, 
градоустройство, 
земеползване, 
строителство и 
т.н.). За тази цел е 
от изключително 
значение да бъде 
проведен дебат с 
всеки отдел.
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Добра практика: 
Реновиране на 
стари жилищни 
сгради

Община Падуа, 
Италия, е създала 
консорциум, състоящ 
се от местни и частни 
предприемачи 
(банка, компания 
за енергийни 
услуги (ESCO) и 
образователен 
център), която ще 
извърши енергийните 
одити на частни 
панелни сгради 
в размер до 16 
милиона евро. 
Работата ще бъде 
извършена от ESCO 
компанията избрана 
на конкурентен 
принцип, а всичките 
нейни разходи ще 
бъдат покрити чрез 
механизма „плащай-
като-спестяваш“.

- Избор на приоритетни действия
- Осигуряване на необходимите 

човешки ресурси
- Осигуряване на необходимите 

финансови ресурси
- Обучения на общинските 

служители (ако е необходимо)
- Изпълнение на действията
- Ангажиране на заинтересованите 

страни
- Мониторинг на дейностите
- Оценка на дейностите 
- Преглед на инвентаризацията на 

базовите емисии
- Връзката между дейностите и 

инвентаризацията на базовите 
емисии

- Преглед на ПДУЕ
- Въвличане на заинтересованите 

страни

- Потвърждение и подкрепа 
на човешките и финансовите 
ресурси

- Потвърждение и подкрепа за 
изпълнението на действията

- Потвърждение и подкрепа 
за привличане на 
заинтересованите страни

Преразглеждането на един ПДУЕ може да означава:
• преразглеждане на отделна дейност (нови ресурси, 

индикативни цели, индикатори за изпълнението);
•  преразглеждане на комплекс от дейности 

(въвеждане на нов сектор, който не е бил включен 
преди, въвеждане на повече действия в даден сектор 
в съответствие с резултатите за новото изходно 
равнище на емисиите на парниковите газове);

•  преразглеждане и/или засилване на политическия 
ангажимент на общината в съответствие с новата 
инвентаризация на емисиите на парниковите газове 
и/или новата политическа рамка;

•  преразглеждане на общинската структура, която 
управлява ПДУЕ (екипът отговорен в областта 
на енергия и климат, процедурите за вътрешно 
сътрудничество, външни консултанти и т.н.);

•  преразглеждане на вътрешния процес на изграждане 
на капацитет (вътрешни и външни равнища на 
компетентност, обучения и т.н); 

•  преразглеждане/въвеждане на схеми за мониторинг 

(инструменти и процедури, роли и задължения, 
участие на политическото ръководство на даден етап);

•  въвеждане на по-значително участие на 
заинтересованите страни в етапите на изпълнение 
и мониторинг (консултации със заинтересованите 
страни);

•  подобряване на вътрешните и външни комуникации 
(служителите трябва да бъдат ангажирани, 
а общността трябва да бъде информирана и 
ангажирана).

Разширяване на обхвата на вашия ПДУЕ
Добавете нови сектори:
• Всеки сектор, който не е бил включен в 

първоначалния ПДУЕ, е сектор, за който си заслужава 
да се помисли сега.

•  Индустрията:  сега, когато имате по-добра представа 
за емисиите във вашата община, може би е дошъл 
моментът да привлечете/да повишите ролята на 
местните предприемачи от този сектор.

- Поемане на политически 
ангажимент

- Сформиране на екип по 
въпросите на енергийните 
разходи 

- Инвентаризация на базовите 
емисии

- Привличане на 
заинтересованите страни

- Планиране на следващите 
стъпки

- Окончателно завършване 
на ПДУЕ и приемане от 
общинския съвет
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Добра практика: местна общност залага на възобновяемите енергийни източници

Община Корнуел Каунсил във Великобритания инициира изготвянето на ПДУЕ на местно ниво с основни акценти върху 
растящите цени на енергията, проблемите с промените в климата и прехода към възобновяема енергия. Инициативата 
стартира като местната общност заяви своя интерес и се включи в инсталирането една вятърна турбина, 12 слънчеви 
фотоволтаични системи, 4 слънчеви колектора за топла вода, 2 отоплителни системи на биомаса, 2 термо помпи тип 
въздух-въздух и 2 термо помпи тип вода-вода. Дружеството Low Carbon Ladock Ltd (регистрирано в обществена полза) 
беше основано, за да управлява инсталациите технически. Друго дружество, Ladock Carbon Co-operative Ltd, управлява 
разпределението на средства към кандидатите за прилагане на мерките за енергийна ефективност и внедряване на 
оборудването за възобновяема енергия, като също така организира и доставчиците, които да я инсталират. Всеки, който 
живее или работи на територията на общината е поканен да стане член на Low Carbon Ladock Ltd, позволявайки по този 
начин хората да имат думата за това как се управляват средствата и постигат заложените цели. Към момента членовете 
са около 130.

Подобрете определянето на индикативните цели по 
сектори:

• Домакинствата: уверете се, че действията ви 
да ангажирате домакинствата са реалистични 
и добре насочени (необходимо ми е да знаете 
групите потребители, доставчиците и разходите за 
енергия или свързани с енергията изделия, стимули 
и ограничения в строителните правилници и т.н. 
(вижте модул сгради). 

• Ангажирайте домакинствата в наблюдението и 
отчитането на тяхното потребление на енергия 
(например през портали в интернет или местни 
конкурси).

•  Транспортът е също труден сектор, тъй като 
наблюдението и оценката на действията по 
отношение на емисиите на парниковите газове 
никак не са прости, а понякога и почти невъзможни. 
Колкото повече данни можете да съберете за 
свързаните с транспорта аспекти, толкова по-лесно 
ще ви бъде да оцените резултатите от вашите 
действия. Дейностите за мониторинг на реалните 
транспортни потоци във вашата община би могъл 
да бъде един от начините за получаване на реални 
данни. 

Институционализиране на ПДУЕ

Институционализирането на ПДУЕ означава процесът 
на планиране на действията да навлезе широко в 
политическата и техническа сфери на действие на 
общината и резултатите от процеса да влияят върху 
следващите политически и технически решения в 
дългосрочен план. Това се постига чрез активното 
привличане на всички сектори, отдели, дирекции 
и направления в общината в разработването и 
изпълнението на ПДУЕ и поставяне на звеното по 
въпросите на енергията и климата на пряко подчинение 
на кмета и/или ресорния заместник-кмет. 

Политическото одобрение и надзора не са достатъчни 
за институционализирането на ПДУЕ. Необходимо 
е да бъдат създадени ясни вътрешни процедури по 
отношение на планирането на действията в областта 
на енергията. 

В някои страни/общини планирането на действията 
в областта на енергията е стандартен процес със 
стандартни процедури (ръководни комитети, звена 
за управление на енергията, ясно определени роли, 
технически групи, периодични обзори и т.н.).

 
 Благодарение на 
Системата за управление 
на енергия на Общината, 
беше въведен процес за 
системно наблюдение 
спрямо показателите за 
ефективност, зададени 
в ПДУЕ, и така планът за 
действие можеше да бъде 
изпълнен, а крайните 
срокове спазени.

Клаудио Магро, Кмет на 
Монеглия, Италия 
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Съществуват няколко международни схеми:
- Европейската енергийна (ЕЕа)
- ISO 50001:2011
- EMAS (Схема за екологично управление и одит) 

Стандартът ISO 50001 може да осигури съществена 
помощ на публичните власти при формулирането на 
мерки и дейности, отнасящи се до изпълнението и 
наблюдението на ПДУЕ. Той може да бъде прилаган в 
подкрепа на планирането, извършването и поддръжката 
на ПДУЕ чрез перспективата на Системата за управление 
на енергията (EnMS).

Целта на стандарт ISO 50001 е да подкрепя прегледите 
на енергията и да адресира измерими подобрения на 
енергийното изпълнение. Той задължава организациите 
да внедрят критерии за контрол и предварителна 
оценка на резултатите от планираните дейности, да 
определят споделяни уместни показатели, и да вземат 
решения относно измерени резултати и количествено 
определени очаквани резултати. По този начин ISO 50001 
може да осигури решаваща помощ за получаването на 
количествена оценка на редуцирането на еквивалентни 
на СО2 емисии, постигнато благодарение на одобрените 
ПДУЕ.

За да научите повече: How to develop a Sustainable Energy 
Action Plan integrated with an Energy Management System 
based on ISO 50001 или: www.50001-seap.eu.

Стандартите за управление на енергията обикновено 
прилагат цикъла ПЛАНИРАЙ-ИЗВЪРШИ-ДЕЙСТВАЙ-
ПРОВЕРИ и имат ясно съответствие с изискванията на 
процеса на разработване и изпълнение на ПДУЕ.

Препоръчителна литература

Инструменти – CoM SEAP Guidebook
Добри примери за ПДУЕ:
o Дъблин, Ирландия,
o Бирмингам, Великобритания,
o Община Бургас, България,
o Град мишколц, Унгария и
o Район Росигнано мариттимо (Италия)

за да научите повече, моля посетете електронната 
платформа за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu

Препоръка: 
Проучете 
политическите 
взаимовръзки 
за въвеждане на 
подобрения

Общинските 
ръководители и 
специалисти трябва 
да проучат дали 
има слабости в 
съществуващата 
политика, 
инструменти и 
разпоредби, и 
да ги адресират, 
използвайки 
интегриран 
управленски подход, 
чрез разглеждане на 
възможностите за:

•подобряване  
състоянието на 
жилищните сгради

• използване 
на земята / 
инструменти за 
устройствено 
планиране

• планове / политики 
за подобряване на 
ефективността на 
транспорта

• обществени поръчки

• средства за градскo 
/ регионално 
развитие
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Политическо
решение

Адаптиране на
градските структури

Инвентаризация на
базови емисии

Планиране на
дейностите

одобрение

Изпълнение
наблюдение и

отчитане

Мобилизиране
на гражданското

общество

Енергийна
политика

Планиране

Изпълнение и
дейности

Преглед от
ръководството

Вътрешен одит Проверка Мониторинг
и измерване

Коригиращи и
превантивни

дейности

Непрекъснато 
изпълнение и 

наблюдение на 
действията и 

преговаряне на 
ПДУЕ

Политическо

Непрекъснато
усъвършенстване

МОДЕЛ НА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
(ISO 50001:2011)

Процес за съставяне на ПДУЕ
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I I) ИНВЕНтаРИзацИя На ЕмИСИИтЕ На ПаРНИКОВИ ГазОВЕ

a) Основи – Ниво 1

Инвентаризацията на парниковите газове е представяне в 
табличен вид на изразходваната енергия, произведените 
твърди битови отпадъци и други източници на емисии 
от общинските обекти или от цялото население на една 
община за избрана за анализа година, плюс използването 
на приети емисионни фактори, с цел изчисляване 
на изходно състояние, от което може да се оценява 
“размерът на изхвърлените в атмосферата емисии”. 

Тя осигурява изходна точка за измерване на напредъка 
в постигането на намаления на емисиите в резултат на 
изпълнението на мерки (или “действия”) за намаление 
на емисиите в общината. В този контекст тя се нарича 
“Инвентаризация на базовите емисии” (ИБЕ).

Инвентаризациите на емисиите, които се извършват като 
следващи стъпки след инвентаризацията на базовите 
емисии, се наричат “мониторинг на инвентаризацията 
на емисиите”. Те се използват за редовна проверка на 
постигнатия напредък и мониторинг на намаленията на 
емисиите след изпълнението на мерките за намаление 

на емисиите на парникови газове – в идеалния случай 
всяка година, или веднъж на три години.

На своето равнище на управление, отговаряща за 
определена територия, общините имат нужда от 
инвентаризация на емисиите на парниковите газове, 
за да могат да определят размера на въздействие от 
тези  емисии. 

Полезно е инвентаризацията да се раздели на две: за 
дейностите на общината и за цялата общност. Важно, 
също така е, да се разбере, че това са два компонента 
на пълната инвентаризация, изисквана за дадена 
община, определена чрез геополитическите граници 
на юрисдикцията й, а именно:
• Инвентаризация на “дейностите на общината”, 

която дава изходното състояние и позволява 
точно измерване на резултатите от мерките, 
реализирани в сгради, съоръжения и превозните 
средства общинска собственост или стопанисвани 
от общината. Тази инвентаризация използва данни, 
с които общината вече разполага, така че те могат 
да бъдат събрани лесно.  

“Ако не можеш 
да измериш 
нещо, не 
можеш да го 
контролираш!”

“В качеството си на община е много важно да следим своите нива на парникови газове, като начин да проследим своите 
дейности в областта на „климат и енергетика“. Цялата общност „допринася“ за генерирането на тези емисии и 
инвентаризацията може да подейства като фокус за цялата работа на общината, отнасяща се до околната среда – от 
гасенето на светлините до намирането на подкрепа за нови и иновативни решения. Освен това, ако знаеш и следиш своите 
нива на  емисии, дискусията относно решенията и/или сравненията с другите участници е по-лесна.”  

Ларс Нерпин, инженер, дирекция „Околна среда“, град Малмьо, Швеция.
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•  Инвентаризацията за “местната общност” 
представлява изчисляване (или преценка) за всички 
източници на емисии в рамките на геополитическите 
граници на общината, т.е. в рамките на цялата 
местна общност.

Изходните състояния са важни за напредъка и 
мониторинга при всеки екологичен проект, за да 
разберете с какво сравнявате постигнатите в  бъдещето 
резултати. Към тази категория спадат и дейностите за 
повишаване на енергийната ефективност и намаляване 
на въглеродните емисии – искате да знаете къде се 
постигат реални намаления на парниковите газове, в 
допълнение към мониторинга има и други аспекти, 
като например създаване на нови работни места, и т.н. 

b) Ключови въпроси – Ниво 1

От каква помощ има нужда техническият персонал 
на общината за изготвяне на инвентаризация?

За да ви помогне да получите общ поглед и по-
добро разбиране на най-главните въпроси, засягащи 
инвентаризацията на парниковите газове, Глобалният 
протокол на емисиите на парникови газове в общински 
мащаб предлага обзор на емисиите, границите, 
равнищата и обхвата, които трябва да бъдат взети 
предвид при изготвянето на инвентаризация за една 
община. Той предлага добра изходна точка както за 
техническия персонал на общината, така и за политиците, 
които трябва да вникнат възможно най-добре в 
сложността на материята.

”Споразумението на кметовете” също публикува 
полезен наръчник за разработване ПДУЕ и ИБЕ, 
съдържащи практически ръководни насоки за местните 
власти. Използването му от техническия персонал и 
хората, ръководещи тези процеси в общината, е силно 
препоръчително.

За извършване на инвентаризацията на базовите 
емисии и последващите наблюдения и оценки са 
необходими финансови и кадрови ресурси. Това 
трябва да представлява част от годишния бюджет на 
общината, чрез който се заделят необходимите ресурси 
за осигуряване на изпълнението на задачите.

Техническият персонал на общината може да няма 
необходимата квалификация за извършване на 
инвентаризацията на базовите емисии и може да има 
нужда от външна помощ, например от консултанти и/или 
координатори или поддръжници на Споразумението. 
Такава помощ е налице, но може да струва някаква такса 
(хонорар), в зависимост от това кой я предлага. Тази 
помощ може да се състои в инструменти за изчисляване 
на емисиите, съдействие при събирането на данни, 
въвеждане на данните в изчислителния инструмент, 
оценка на резултатите, представяне на доклад на 
Общинския съвет и т.н.

Равнища и обхват – какво е това?

Равнища: отнася се до доверието, което имате в 
предоставяните ви данни

Обхват (1, 2 и 3): определя дали емисиите са причинени 
пряко (например при Обхват 1 това означава газът, 
изгарян в общински котел) или непряко (например 
при Обхват 2 това е електроенергията, произведена в 
работеща с въглища ТЕЦ на друго място). Емисиите при 
Обхват 3 са причинени от някой друг, който извършва 
някаква дейност за снабдяване на общността (например 
дизеловото гориво, използвано от камионите, които ни 
докарват стоки от места извън общината).

c) Препоръчителни стъпки и процеси – 
Ниво 1

зелени градове Европа (зГ Европа) е цялостна програма, 
разработена за местните органи на управление, целяща 

зНаЕтЕ лИ, чЕ?

Изследванията 
показват, че 
общините, които 
са извършили 
инвентаризация 
като част от процеса, 
постигат по-
последователни и 
устойчиви намаления 
на емисиите от 
онези, които не 
са извършили 
инвентаризация 
и изпълняват 
извънредни или 
кампанийни 
дейности. Хиляди 
общини по целия 
свят са направили 
инвентаризации на 
парниковите газове. 
Това беше направено, 
например, като част 
от участието им в 
инициираната през 
1993 г. кампания 
“Градовете за 
опазване на климата 
на ICLEI. Много 
от участниците в 
кампанията от Европа 
бяха първите, които 
подписаха и приеха 
ангажимента на 
”Споразумението на 
кметовете”, като след 
старта му през 2008 
г. още много малки 
и големи градове се 
присъединиха към 
него (и сега, към 
октомври 2012 г., вече 
наброяват повече от 
4200). 
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да се справи с въпросите за климатичните промени 
едновременно за намаляване емисиите и прилагане на 
мерки за адаптация. Инициативата се гради на двадесет 
годишния експертен опит на кампанията на мрежата на 
градските власти ICLEI „Градове за защита на климата“. Тя 
е проектирана така, че да подкрепи амбициозните местни 
климатични инициативи чрез специално разработен 
процес според нуждите и изискванията на местните 
и тези на под национално равнище власти. ЗГ Европа 
ползва ясна и гъвкава методология, която покрива три 
фази: анализ, действие и засилване на действието.

Трите фази се състоят от 9 стъпки и 27 подстъпки, 
насочени към превеждането на местните органи на 
управление през един цялостен и себе ориентиран 
процес, започвайки да дават своята подкрепа на ЗГЕ от 
там, където те се намират. Всяка стъпка от методологията 
предлага достъп и линкове към полезно ръководство 
и инструменти, показвайки различни варианти за 
намаляване на емисиите, както и за разработването 
на стратегиите за адаптация, които могат да бъдат 
интегрирани в политиките за градско развитие, 
разработване на планове и реализиране на процесите.

„Зелени градове Европа“ покрива всички държави в 
Европа, Общността на независимите държави (ОНД), 
северна Африка и Средния изток. Всички местни и под-
национални правителства в този географски регион са 
добре дошли да се присъединят към ЗГ Европа.

Чрез подобрения и интегриран подход спрямо местните 
климатични инициативи на ЗГ Европа, местните 
правителства стават част от мрежа от колеги, фокусираща 
се върху градската инфраструктура, политика, хора и 
инвестиции. ЗГ Европа цели да оптимизира синергиите 
между смекчаването на климатичните промени и 
адаптацията, за да се създаде по-добро бъдеще за 
вашата общност.

ангажиране на най-подходящите хора в най-
подходящия момент 

Местните политици имат нужда да разберат какво 
представлява инвентаризацията на парниковите 
газове, каква е целта на извършването й и как тя се 
вписва в разработването на общинската стратегия 
като инструмент, който може да се използва редовно 
за мониторинга. В това си качество тя изисква 
представяне на доклад/отчет след извършването на 
инвентаризацията на базовите емисии, за да се разкрият 
парниковите газове, изхвърляни в атмосферата от цялата 
общност (резултати от инвентаризацията), в идеалния 
случай заедно с анализ на тенденциите, който показва 
какви биха били емисиите при нормалния ход “Бизнес 
както обикновено” в сравнение с различните сценарии 
за намаление на емисиите на парникови газове. Това 
може да допринесе за информираното взимане на 
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отговорни решения, заедно с обсъжданията, планирани 
в хода на редовните сесии на Общинския съвет или 
на извънредни сесии за определяне на приоритетите, 
свикани след представянето на резултатите. 

Служителите на общината трябва, по принцип, да знаят 
какъв процес ще бъде стартиран и какво сътрудничество 
се очаква от тяхна страна.  

Техническите и експертните служители трябва да 
разбират какво предполага съответната задача, какви 
инструменти да избере и използва, как да събира данни 
и да оценява резултатите  с избраните инструменти. 
Нещо повече, важно е да се знае как да се докладва 
на Общинския съвет, по какъв начин това може да 
помогне за приемането на информирани решения, 
както е посочено по-горе. Избраният инструмент може 
да улесни процеса на отчитане чрез създаване на 
информативни графики и т.н. 

Кой трябва да бъде ангажиран? 

Общинският съвет: Трябва да бъде привлечен от 
самото начало на процеса, тъй като това е стратегическо 
решение и членовете му трябва да осъзнаят времевата 
рамка и свързаните с това разходи, в допълнение към 
очакваните резултати, които биха могли да използват 
за насочване на общинската стратегия. 

Отделите в общинската администрация: 
• В самото начало на процеса трябва да бъде 

създаден водещ екип, в идеалния случай тясно 
свързан с офиса на кмета или със старши служител 
в съответния отдел, с компетенции за привличане 
на различни отдели в общината.

• Всички отдели в общината трябва да бъдат 
информирани за новия проект и неговото значение.

•  Трябва да бъдат ангажирани ключови отдели /
звена/ или екипи в общината, по-специално тези 

заети в секторите финансиране, обществени 
поръчки и отраслови въпроси (енергия, сгради, 
градоустройство, транспорт, твърди битови отпадъци 
и вода), от които трябва да бъде излъчена “основна” 
група, която да бъде ангажирана в процеса на 
разработване на План за действие за устойчива 
енергия.

Партньорство с частния сектор (бизнеса и индустрията): 
В много случаи парниковите газове се изхвърлят в 
атмосферата от сектори, свързани с бизнеса и 
индустрията, което прави последните изключително 
важни за случая, в т.ч. и с оглед на перспективата за 
повишение на цените на енергията. Съществуват 
множество начини за привличане на тези сектори, в 
идеалния случай в началото на процеса, като например 
изискването за консолидирани данни за потреблението 
на енергия, които не могат да бъдат получени от други 
източници. Налице са и изчисления за отделните бизнеси, 
които могат да бъдат интегрирани в техните планове за 
устойчиво развитие. 
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Привличане на обществеността (гражданите): Интересът 
и участието на тази група трябва, в идеалния случай, 
да бъдат осъществени в самото начало на процеса 
при непрекъсната актуализация относно постигнатия 
напредък, за да се поддържа интереса й и предлагането 
на възможности за участие, например инструмент за 
изчисляване на екологичния отпечатък от въздействието 
на въглеродните емисии за домакинствата (например).

местно и регионално сътрудничество: Установяването 
на връзка между общината и нейните съседи и/или 
следващото йерархично равнище на управление 
може да спомогне за оптимизиране на подходите и 
сътрудничество с цел по-добра инвентаризацията на 
парниковите газове, разработване ПДУЕ и подпомагане 
на процесите на събиране на данни. Най-полезни са 
данните на регионално равнище, така че има реални 
предимства от регионалното сътрудничество с всички 
общини.

d) Оценяване на състоянието и укрепване 
на вашия план за действие – Ниво 2

Подобряване процеса на събирането на данни и на 
качеството им
• Наличие на данни – оптимизирано ли е? Какво 

липсва? Кой притежава данните и може ли да ви 
осигури достъп до тях? Дали данните са в правилния 
формат за нуждите, за които са ви необходими? За да 
можете да реализирате наблюдение на процесите в 
областта на парниковите газове (в идеалния случай 
намаляване на емисиите, но евентуално също и 
увеличение на емисиите, там където действията не 
са ефективни) е необходимо да имате създадена 
система за събиране и съхраняване на необходимите 
данни, а също и изтеглянето на тези данни при 
извършване на инвентаризация.

•  Наблюдение и отчетност – в икономически /
екологични/ свързани с устойчивостта аспекти – 
как се прави това при други съществуващи системи 

за отчетност. Как функционират те? Можете ли да 
използвате събрани от тях данни или да копирате 
някоя концепция, отнасяща се до инвентаризацията 
на емисиите на парниковите газове? В идеалния 
случай, можете ли да свържете тези системи?

Подобряване качеството на данните
• Добавете данни, които са липсвали при първата 

инвентаризация на парниковите газове 
•  Опитайте се да извършите допълнително 

преразпределение на данните за по-целенасочено 
наблюдение

•  Създайте оперативна работна група със 
собствениците на данни (енергийни фирми, 
собственици на недвижими имоти, транспорт, 
улично осветление и т.н.)

•  Договорете се със собствениците на данните за 
техния обмен помежду ви (предвидете и включете 
обща цел за общността)

Проучете съществуващите инструменти и методики, 
които могат да подобрят дейността
• Кои допълнителни парникови газове могат да бъдат 

включени в инвентаризацията (в допълнение към 
CO2)? Мониторингът на метана (например от старо 
сметище) може да бъде полезен. Същото важи 
и за замърсители, отнасящи се до качеството на 
въздуха. С намаляването на емисиите от широк 
спектър парникови газове се постигат множество 
ползи за местната общност, в т.ч. опазване здравето 
на хората (подобряване на качеството на въздуха). 
Следователно би било разумно да използвате по-
широк, по-всеобхватен подход

•  Проучете включването на Емисиите от Обхват 3 и 
анализа на жизнения цикъл (парникови газове, 
свързани с потреблението)

•  Установете съществуват ли стандарти, методики и 
инструменти за инвентаризация на парниковите 
газове, които предлагат по-съвършени подходи 
към парниковите газове
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Формулиране на по-амбициозни индикативни цели
Важно е да установите спектъра от парникови газове в 
цялата общност, за да можете да заложите нови, по-
амбициозни индикативни цели в преработения план 
за действие.

Вземете решение за това как възнамерявате да 
разширите фокуса на вашите действия. Какво може 
да бъде обект на повишено внимание или добавено 
към вашата инвентаризация на парниковите газове? 
Обсъдете следните варианти:

• Допълнителни парникови газове
•  Допълнителни сектори, за които преди това не са 

търсени решения, например секторите отпадъци 
или управление на водите

Разработване на дългосрочни сценарии (до 2050 г.)
Във вашия ПДУЕ от първо поколение фокусът вероятно 
е бил поставен върху индикативна цел до 2020 г., с 
разглеждане на ролята на общината (когато парниковите 
газове са резултат от собствените й дейности) и какво е 
възможно да се случи в местната общност в по-широк 
мащаб – обсъждане на няколко сценария за намаление 
на емисиите на парникови газове като изходна точка и 
разходите за това. При повишаване на равнището на 
амбициите е полезно да бъде заложена теоретична 
индикативна цел – например постигане на “нулеви 
въглеродни емисии до 2050 г.” – и проучване как може 
да бъде постигнато това.

Препоръчва се да бъде разширен спектърът от сценарии, 
като се отиде отвъд минимума от 2 – сценариите “Бизнес 
както обикновено” и “Ниско въглероден”. Като дадете на 
вашия Общински съвет по-широк спектър от варианти 
можете да помогнете на членовете му да разберат по-
добре различните аспекти, които влияят за постигането 
на едно бъдеще “без въглеродни емисии”.

Добра практика: Протокол за климата в Упсала

Община Упсала в Средна Швеция, заедно с 22 местни 
представители на територията на общината, се е 
ангажирала с протокол за климата за намаляване 
на емисиите на парникови газове. Участващите 
представляват широк обхват от различни 
заинтересовани страни, включващи общината, 
общественото здравеопазване, университета, водния 
сектор и сектор отпадъци, собственици на жилища, 
строителни компании, др. Всички те са се ангажирали 
да изчисляват най-значителните си емисии на 
парникови газове, представляващи 12 % от общото 
количество емисии в този район. През 2011 г. те си 
бяха поставили за цел редуциране на емисиите на 
парникови газове с 3.7 %, но вместо това постигнаха 
намаление с 7.6 %. За повече информация посетете:  
www.uppsala.se/klimatprotokollet
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e) Насоки, съвети и инструменти - Ниво 1-2

Вижте www.carbonn.org за списък на предлаганите в 
Европа изчислителни инструменти (който се актуализира 
периодично) с “линкове” до инструментите, които се 
добавят към онлайн инструментариум.

Вижте Протокола и Наръчника за разработване на План 
за действиe за устойчива енергия за повече подробности 
относно секторите, препоръчани в извършената от вас 
инвентаризация.

За жителите съществуват множество инструменти – 
за справка погледнете в представения тук набор от 
примери.

за да научите повече, моля посетете електронната 
платформа за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu
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I I I) УчаСтИЕ На заИНтЕРЕСОВаНИтЕ СтРаНИ

a) Основи – Ниво 1

Заинтересованите страни са отделни лица, групи лица 
или организации, в контекста на разработването и 
изпълнението на общински ПДУЕ нуждите от 
привличане и ангажиране на заинтересованите страни 
трябва да бъдат планирани и управлявани – в този 
случай от общината. 

Участието на заинтересованите страни е дейност, която 
трябва да бъде подчинена на добре формулирана 
стратегия. Тя трябва да съдържа ясен комплекс от 
цели, бюджет и разпределение на отговорностите. 
Всички общински служители трябва да бъдат запознати 
с програмата (те също са част от заинтересовани страни!), 
те трябва да разбират защо се предприема подобен 
ход и какви последствия може да има при постигане 
на резултатите от ПДУЕ.

Когато планирате ПДУЕ важните заинтересовани 
страни обхващат местните ръководители (изборни 
съветници и управители/изпълнителни директори), 
общинските служители от всички отдели, местната 
общност, местните бизнес структури и индустриални 
предприятия, доставчиците на енергия, енергийните 
агенции, университетите и училищата, строителните 
подотрасли, общински групи, гражданите и т.н. Важно е 
да се уточни кои са те и техните представители на ранен 
етап от процеса, когато се планира приемането на ПДУЕ, 
с намерението те да бъдат включени в съответните 
области.

Как да процедираме с привличането на 
заинтересованите страни?

Успешното ангажиране зависи от разбирането на това 

защо е необходимо да бъдат привлечени за участие тези 
субекти (това е целта), в какво ще участват (това е обхвата) 
и кой трябва да бъде привлечен (например титуляри и 
собственици, мандатоносителите, заинтересовани 
страни).

целта: 
Първо решете какво искате да постигнете и какъв 
тип подкрепа чрез ангажиране на заинтересованите 
страни е необходима за постигането на поставената 
цел, например:
• Разработване на нов проект / стратегия / план за 

действие
•  Подобряване на съществуващ проект / стратегия / 

план за действие
•  Извършване на оперативни промени в организацията 

(оптимизиране на ефективността, преструктуриране)
Постигане на други резултати (сигурност на 
енергоснабдяването в общината, намаляване на 
енергийния дефицит, подобряване на безопасността 
по пътищата)

Обхватът:
Определете тематичната сфера/сфери, организационните 
аспекти, които искате да реализирате, географския район 
и сроковете:
•  Каква част можете да промените на практика?
•  Подходящо ли е привличането на участници? То би 

било безсмислено, ако, например, няма интерес 
или няма достатъчно средства

•  Какви са рисковете? Например репутацията, 
ресурсите, неуспех в постигането на очакваните 
резултати, взаимоотношенията – лошият опит може 
да подкопае доверието

•  Контекстът: какво е било направено преди, 
характеристиката на територията, въпроси, свързани 

“Успешен ПДУЕ 
– хората са 

тези, които 
позволяват да 

се случи!”

Акционерите могат да 
помагат с информация. 
„Без ангажимента и 
задължението от страна 
на главните акционери в 
окръга нямаше да бъдем в 
състояние да формулираме 
план за действие с 
точни цели и процеси за 
наблюдение, които са от 
значение за местността. 
Без тях щеше да се 
наложи  да разчитаме на 
националните данни за 
ключовите сектори.”

Хедър Ламас, 
Уорсестърширски 
Окръжен съвет, 
Великобритания
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с политиката/културата?
• Други въпроси, които трябва да бъдат взети под 

внимание?

Въпросът “Кой?”:
За да проектираме ефективен процес на привличане и 
ангажиране на заинтересованите страни е необходимо 
да сме наясно кои са подходящите субекти и как и 
защо те биха желали да се включат (техните интереси 
и мотивация). Трябва да разберем не само групите 
заинтересовани страни, но и отделните техни 
представители. При определяне на това кой трябва 
да бъде привлечен трябва да се вземе под внимание 
следното:
• Кой отговаря пряко за решенията по въпроса/

въпросите?
•  Кой има влияние в района, общността и/или 

организацията?

•  Кой ще бъде засегнат от някое от решенията по 
въпроса (отделни лица и организации)?

•  Кой ръководи организациите, които имат сходни 
интереси?

•  Кой има влияние по този въпрос?
•  Кой може да саботира дадено решение, ако не бъде 

привлечен?
•  Кой е работил по този въпрос в миналото?
•  Кой не е участвал, но е трябвало да бъде ангажиран? 

Необходимо е да определите ключовите 
заинтересовани страни в самото начало на 
процеса. 

местни политици и лица на ръководни длъжности: 
Привличането и участието на местните политици на 
изборни длъжности е необходимо с цел поемане на 
ангажимент за справяне с изменението на климата от 

capaCITY Module: Sudjelovanje dionika 
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името на общината, както и от името на цялата общност. 
Вижте какво означава “да поемеш отговорност като 
собственик” – видео за това кой ръководи дейността 
по въпросите на изменението на климата в Уорчестър.
Има ли в момента политическо лице на отговорна 
длъжност, което отговаря за енергията? Полезно е 
да привлечете политик, който е запознат с темата 
и е съгласен с вашите аргументи. Като си осигурите 
един „проводник” на висше (политическо) равнище 
– лице, което има неподправен интерес по въпросите 
на енергията и изменението на климата и който има 
влияние в общината – сте намерили лицето, което 
ще играе водеща роля за обществеността по дневния 
ред на процеса за изготвянето на ПДУЕ и ще спомогне 
за изграждането на профил на планираните усилия в 
рамките на вашата община. 

Ангажирането на местните политици може да създаде 
платформа за ръководство, което ще: 
• предложи визия за устойчиво развитие на общността; 
•  превърне резултатите от намалението на 

потреблението на енергия и намалението на 
въглеродните емисии в приоритет за общината;

•  демонстрира ръководно начало за общността като 
цяло, като вдъхновява домакинствата, бизнеса и 
др. да намаляват произвежданите от тях емисии и 
потреблението им на енергия;

•  демонстрира ръководно начало в рамките на самата 
общинска администрация, като по този начин ще 
насърчава действия от страна на служителите както 
на работното им място, така и в техните домове;

•  действа като носител за политики и планове, в които 
се преплитат предлаганите от общината услуги в 
комбинация с качествата на местните политици. 

Общинските служители: Обикновено за ПДУЕ отговаря 
екип от общината. Тази сравнително малка група е 
моторът на процеса. Тя координира планирането, 
изпълнението и отчитането. Освен това тя привлича 
за участие другите екипи в рамките на общината. 

Съвместната работа с различните отдели в общината, 
с колкото е възможно повече служители, е един от 
начините за ефективно “вграждане” на дейностите по 
въпросите на енергийната ефективност, ВЕИ, устойчив 
транспорт, устойчиво управление на отпадъците и т.н. 
в различните присъщи на общината дейности. Целта е 
всеки да разбира определената му роля и да работи за 
постигането на общата за всички цел. 

Общността: Без осигуряване участието на гражданите, 
бизнес структурите и индустрията, как бихме могли да 
поставим индикативни цели за общността като цяло и да 
ги постигнем? Информирането на хората, привличането 
на техния интерес, приканването им да се включат и 
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осигуряването на поемането на ангажимент от тях са 
важни стъпки в този процес. Всеки може да участва като 
пести енергия, т.е. като взима мерки за повишаване 
на енергийната ефективност и спре да пилее енергия. 
Това се отнася и за бизнес структурите и индустрията.

b) Ключови въпроси – Ниво 1

Създаване на екип за привличане на участници

Официалният екип по планирането гарантира, че 
процесът на разработване на плана се приема сериозно 
и е програмиран в работните графици на хората. 
Екипът може, също така, да успее да привлече още в 
самото начало вниманието на онези, които трябва да 
следят резултатите от процеса (понякога може да се 
наложи създаването на отделна “работна група” за 
крупни процеси, за да се осигури участието на висшето 
ръководство). 

Екипът по планирането/
проектирането може да се състои 
от същите хора, които отговарят 
за изпълнението на процеса, или 
може да бъде създаден отделен 
екип по изпълнението, като в 
този случай трябва да бъдат 
установени много тесни работни 
отношения на сътрудничество. 
Както екипът по планирането, 
така и екипът по изпълнението, 
могат да включват както външни 
изпълнители, така и колеги от 
другите отдели.

У ч а с т и е т о  н а  в ъ н ш н и 
специалисти, като например 
посредници, може да се окаже 
ценно, ако въпросът е спорен 
и независимият характер на 

посредничеството е от значение за решаването на 
проблема. Привличането на посредници в процеса на 
планиране (т.е. плана за поемане на ангажименти) може 
да спомогне за по-добро планиране на процесите и да 
осигури реалистични ръководни насоки за това какво 
може да бъде постигнато и как да стане това. 

Ресурси
Ресурси са необходими за самия процес на поемане на 
ангажимент, но също и за извършване на необходимите 
промени в отговор на резултатите от поемането на 
ангажимент. Резултатите от поемането на ангажимент 
могат да имат значителни последствия за стратегията 
на организацията и управлението на дейността й. 
Следователно, важно е да се вземат под внимание и 
нуждите от ресурси за тези аспекти. 

Необходимите ресурси трябва да бъдат разработени 
и документирани в плана за поемане на ангажименти. 
Ресурсите, необходими за процеса на поемане на 
ангажимент, ще обхващат финансови ресурси, кадрови 
ресурси (вкл. изграждане на капацитет) и технологични 
ресурси, необходими за онези, които ще изпълняват 
ангажимента, както и за поканените да участват 
заинтересовани страни. 

Поемането на ангажимент не трябва да се реализира, 
ако не са обезпечени необходимите ресурси.

Комуникация
Комуникацията е важна през целия процес на поемане 
на ангажимент. Тя е необходима при стартирането, за 
да се привлече интереса на хората, по време на самия 
процес, за да бъдат те държани в течение на случващото 
се, в края и след това, за да се гарантира, че хората 
осъзнават постигнатата в резултат на процеса промяна. 
В това отношение може би ще бъде полезно да бъде 
изготвен план за комуникацията за документиране на 
процеса. Той трябва да включва:
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• Нуждите от информация
•  честотата на комуникациите
•  Използваният канал за комуникация

c) Препоръчителни стъпки и процеси – 
Ниво 1

Препоръки за стъпки в процеса

1. Извършете предварителна подготовка – 
вземете решение относно желаните резултати и 
приоритетите, които искате да постигнете, за да 
помогнете  да бъдат “SMART” 

2. Определете заинтересованите страни – вземете 
решение кой искате да участва (кои заинтересовани 
страни)

3. Разработете план за включването – кой, кога, какво
4. Стартирайте процеса на включване
5. Извършете оценка на процеса
6. Продължете ангажимента със заинтересованите 

страни – и продължавайте да ги информирате!

О п р е д е л я н е  н а 
заинтересованите 
лица

Ч р е з  о б е д и н я в а н е 
на заинтересованите 
страни в групи можете 
д а  з а п о ч н е т е  д а 
обмисляте начините, 
по които да ангажирате 
различни групи хора. 
Един лесен начин за 
взимане на решение кои 
заинтересовани страни 
искате да ангажирате 
е чрез използване на 
квадранта  “интерес 
и  в л а с т ”  (Б р и с о н 
1995) за анализ на 
з а и н т е р е с о в а н и т е 
страни, в който можете 
да разположите всяко 
заинтересовано лице 
според вашите изисквания и разбирания.
Общината има изградени връзки и канали за 
комуникация с групи от местната общност. Те могат 
да бъдат използвани много ефективно в процеса на 
разработване и изпълнение на ПДУЕ:

• Партньорство с частния сектор: Фактор от ключово 
значение за процеса на ангажиране и постигане на 
резултатите, особено по отношение на намалението 
на емисиите на CО2 от бизнеса и индустрията, 
целящ получаване на подкрепа и привличане (т.е. 
официално поемане на ангажимент) на един много 
ранен етап.

•  Привличане на училищата: Младите хора от всички 
възрасти могат да бъдат ангажирани или в рамките 
на формалните учебни планове или чрез забавления, 
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игри и състезания. Съществуват множество 
материали, удобни за ползване – погледнете тук.

•  Привличане на общността: В крайна сметка 
дейностите по свързаните с изменението на 
климата проблеми не могат да бъдат провеждани 
само от една единствена организация. Те изискват 
поемането на ангажимент от страна на цялата 
общност, участие и, в крайна сметка, отношение 
присъщо на “собственик” на проекта/въпроса и може 
да бъде полезен инструмент при разработването на 
резултатите/целите. Проектът “ENGAGE” предлага 
интересен подход с примера от Хайделберг, който 
споделяме с вас тук.

•  Общинско и регионално сътрудничество: Всеки 
малък или голям град има съседи и може да си 
сътрудничи извън географските си граници с други, 
например чрез регионален план за обществения 
транспорт или изкупуване на ВЕИ от местен произход. 
Съществуват множество изключително добри 
примери за общинско и регионално сътрудничество. 

ангажиращи похвати

Съществуват много варианти:

• Информация и образование: брошури, листовки, 
реклами, изложби, посещения на обекти;

•  Информация и обратна връзка: “Горещ” телефон, 
страница в интернет, срещи, телеконференции, 
анкети и въпросници, изложения със съпътстващи 
лекции, целеви анкети

•  Участие и консултации: Семинари, фокус групи, 
форуми, интервюта, “отворени врати”

•  По-широко участие: Консултативни комитети на 
общността, планиране за реални, граждански журита

•  Подходът “на четири очи” или чрез интервюта: Това 
е прекрасна възможност за събиране на информация 
и изграждане на доверие. Той, обаче, отнема време 
и трябва да се пази за ключови проблеми и най-
влиятелните заинтересовани лица.

•  Фокус групи: Те ви осигуряват качествената 
информация, която ви е необходима, и гарантират, 
че ключовите личности се чувстват ангажирани 
и че техният глас се чува. Не се притеснявайте от 
включването на „трудни“ заинтересовани лица в тези 
групи – ако водите тези срещи добре, имате реален 
шанс да ги превърнете в поддръжници на проекта. 
Най-малкото, ще имате по-добра възможност да ги 
държите под око.

•  Писма: Едно начално писмо от старши член на екипа 
или вече ангажиран партньор може да бъде полезно 
като инструмент за първи контакт, който трябва да 
бъде последван чрез подхода “на четири очи” при 
фокус групите.

•  Използване на технологиите: Посветете един раздел 
във вашата страница в интернет на подробности за 
проекта, който можете да използвате за подаване 
на актуализирана информация на заинтересованите 
страни. За най-влиятелните заинтересовани лица 
можете да имате привилегирована площ, която 
да се използва за анкети. При желание може да 
учредите форум, който да се използва за събиране 
на мнения.

След като сте започнали дейностите по комуникацията, 
не забравяйте да попитате какъв метод на участие в 
бъдеще би желало заинтересованото лице и колко често 
това ще осигури непрекъсната подкрепа за вашия проект. 
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d) Насоки, съвети и инструменти – Ниво 1-2

Примери за инструменти за ангажиране в процеса на 
ПДУЕ – от проект Sustainable NOW.

Интересни препратки:
• Как да правим добри презентации
•  Как да пишем за неспециализирана аудитория
•  Видове инструменти за участие и техните плюсове 

и минуси
•  Напътствия чрез подходящия за вас метод и участие 

за вашите нужди.
•  Още идеи и примери: Инструментариум на 

методиките в областта на климат и енергия.

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu

Добра практика: Осигуряване на енергийна ефективност в 
провинциалните общности 

Местното енергийно благотворително дружество работи заедно с Общинския съвет 
на район Ръгби, Великобритания, с оглед установяване на контакт със собствениците 
на жилища в целевата зона с цел идентифициране на потенциални подобрения 
в тях. На база на тази информация, Общинският съвет се свърза с няколко местни 
подизпълнители за инсталиране на подобренията, като това беше изцяло финансирано 
като  безвъзмездна помощ от държавата.

Проектът разгледа около 400 жилища и идентифицира почти 50, на които си струва на 
бъдат инсталирани подобрения. Повечето от тях са къщи със солидни стени от тухли 
или бетон, строени в периода 1930 до 1950 г. Проектът продължи няколко месеца, като 
беше изградена външна изолация на 34 къщи, инсталирани бяха бойлери с висока 
ефективност, както и бяха извършени и други изолационни подобрения. 

В допълнение беше разработен нов интернет сайт www.energysavinghomes.org.uk 
с цел да се подпомогнат собствениците на къщите сами да могат да идентифицират 
потенциални подобрения. Целта е да се осигури адекватна на местно ниво 
информация, нуждаеща се от много малко детайли от собственика на къща, но с 
опцията за добавяне на повече от тези, които биха могли да го направят. В резултат 
на това се установи, че много хора не са запознати със строителството на собствените 
си къщи, но всеки би могъл да извлече полза просто като знае възрастта на къщата 
си, вида и броя на стаите с цел да изчисли потенциалните енергийни спестявания. 
В допълнение интернет сайтът дава възможност да се предостави обратна връзка, 
изхождайки от собствения си опит относно различни реновации и подобрения.
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IV) зЕлЕНИ ОБщЕСтВЕНИ ПОРъчКИ

a) Основи – Ниво 1

Какво представляват “зелените обществени 
поръчки”?

“Зелени обществени поръчки” (ЗОП) означава взимане 
под внимание на “зелените” или екологичните 
аспекти при възлагането на обществени поръчки. 
Това предполага намиране на решение по комбинация 
от въпроси: внимателно обмисляне от какво имате 
нужда, закупуване, взимане под наем или на лизинг 
само на онова, от което действително имате нужда, 
закупуване на изделия, услуги и труд с добри екологични 
характеристики и отчитане на икономическия ефект 
от решенията за закупуване.

ЗОП обикновено се изпълняват от общината, но могат 
да се използват и за някои свързани с общността сфери, 
например обществения транспорт. ЗОП варират от 
действия в малък мащаб, като например закупуване 
на рециклирана хартия, до големи проекти като 
реконструкция на публични сгради по стандарти за 
висока енергийна ефективност или осигуряване на 
енергийно-ефективни устойчиви транспортни услуги. Не 
всички дейности струват много пари (по-долу е даден 
списък на “леснодостъпните” методи), но като се вземе 
под внимание огромният потенциал за дългосрочно 
намаляване на разходите, по-големите проекти често 
пъти представляват интерес за финансовите отдели.

Те обикновено са свързани със стандарти, етикети и 
сертификати, които се отнасят до някаква форма на 
качество.

При такъв голям дял от пазара, публичните власти, в т.ч. 
общините, могат да имат голямо влияние за насочване 
на пазара към устойчиви енергийни решения.  

ЗОП могат да имат широк спектър от ефекти и ползи – за 
публичните власти, но и за околната среда и обществото 
в по-широк аспект, в т.ч.:
1. Доказана финансова ефективност
 ЗОП означават ефективно снабдяване. Като поставите 

акцента върху това да купувате само онова, от 
което имате нужда, можете да намалите общите 
разходи и да избегнете разхищението, като по този 
начин изразходвате парите на данъкоплатците 
по-ефективно в смисъл на задоволяване на най-
важните нужди в днешното време на икономическа 
криза. Друг аспект, който може да бъде проучен, 
са общите обществени поръчки – купуване на едро 
на продукти и услуги за няколко общини и по-този 

Установени 
практики на 
устойчиви 
обществени 
поръчки в 
общинските 
процеси



35

 “Европейските 
публични в ласти са 
основни консуматори на 
ресурси. Чрез използване 
на покупателните си 
възможности, те трябва 
да изберат благоприятни 
за околната среда стоки 
и услуги, които могат 
да допринесат много за 
устойчивата консумация 
и производство – това е, 
което наричаме Зелени 
обществени поръчки.”

Янез Поточник, 
Европейски комисар по 
околната среда

начин намаляване на единичната цена. Това не 
винаги е възможно или лесно, но носи огромни 
икономически ползи.

2. заплащане на реалната цена
 Вземането под внимание на разходите за жизнения 

цикъл на един продукт, а не просто покупната цена, 
става все по-важно. Това означава, също така, да 
бъдат взети предвид разходите за използване, 
поддръжка и изхвърляне, за които носи отговорност 
купувачът/ползвателят. В средносрочен план този 
подход ще донесе и ясни финансови изгоди. 
Зелените обществени поръчки означават купуване 
на качество.

3. Намаляване на емисиите на CО2 и други 
замърсители 

 ЗОП могат да помогнат на местните власти да 
реализират крупни намаления на емисиите CО2 
и други замърсители, като например азотен 
оксид и твърди прахови частици. Чрез планиране, 
изпълнение и мониторинг на енергийно-ефективно 
строителство и транспорт и чрез избиране на изделия 
и услуги с по-ниско екологично въздействие по 
отношение на въглерода и други замърсители през 
целия им жизнен цикъл, ЗОП могат да допринесат 
ефективно за постигане на индикативните цели – 
както в общинските дейности, така и за общността 
като цяло.

4. Ефективно използване на ресурсите
 Природните ресурси стават все по-ограничени 

и това налага по-ефективно използване на 
съществуващите, например чрез намаляване на 
разхищението и оптимизиране на потреблението 
на енергията. Това може да бъде лесно повлияно 
от извършваните от нас покупки – чрез избиране 
на изделия, които са енергийно по-ефективни, или 
чрез купуване на специфични услуги, например 
произведена в общината зелена електроенергия. По 

зНаЕтЕ лИ, чЕ? 

Публичните власти са крупни клиенти и като такива 
имат значителна власт на пазара. Според EU 2011 
за обществени поръчки са похарчени повече от 
2,1 млрд. евро, което е равно на 19% от брутния 
вътрешен продукт на ЕС. Вземаните от публичните 
власти решения за закупуване могат да повлияят 
разработването на нови, по-устойчиви стоки и услуги. 

Ако всички покупки на информационни технологии 
в Европа следваха примера на Градския съвет на 
Копенхаген и Шведската агенция за административно 
развитие, потреблението на енергия би могло да 
бъде намалено с около 30 тераватчаса,  което грубо 
се равнява на производството на 4 ядрени реактора 
(източник: Nordic Council of Ministers).

този начин общината може активно да оптимизира 
ефективното използване на ресурсите (включително 
и своите), което предполага и спестяване на средства 
в дългосрочен план.

5. Повишаване на конкурентоспособността на 
производствената верига

 Стимулирането на подобрения в изделията и 
услугите, предлагани от вашите редовни доставчици, 
помага на тези фирми да подобрят собствената 
си конкурентоспособност на националните и 
международни пазари.

6. Демонстриране на ангажимент чрез действие
 Използването на ЗОП, а дори още по-добре – 

прилагането на устойчива политика за обществените 
поръчки – е изключително категоричен и очевиден 
начин за демонстриране на ангажираността на 
общината по въпросите на устойчивостта. Като 
“практикува това, което проповядва”, тя декларира 
своя ангажимент и може да мотивира другите да я 
последват.
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Какви са основните правни принципи за зелените 
обществени поръчки?

Екологични критерии могат да бъдат включвани 
в обществените поръчки дотогава, докато те не 
влизат в противоречие с елементарните принципи 
на равнопоставеност, отсъствие на дискриминация, 
прозрачност и пропорционалност. 

Всички критерии трябва да бъдат изрично споменати в 
тръжните документи и/или уведомлението за сключване 
на договора. 

Критериите за възлагане трябва да бъдат свързани с 
предмета на договора.

Критериите за възлагане трябва да бъдат конкретни и 
да могат да бъдат потвърдени чрез проверка, т.е. те не 
трябва да предоставят неограничена свобода на избора 
на органа на управление. 

мога ли да използвам “екоетикет” или стандарти 
в зОП?

“Екоетикетите” от тип І (според ISO 14024), както и 
стандарти като ISO, Afnor или DIN могат да бъдат 
използвани за включване на критерии за екосъобразност 
в публичните търгове. Критериите от този тип могат да 
се използват, стига да са спазени изброените по-горе 

основни принципи. Не е възможно да се изисква даден 
продукт да има конкретен “екоетикет” или стандарт, а 
само да отговаря на критериите. “Екоетикетите” могат 
да се използват и от производителите, за да докажат 
че отговарят на критериите, макар че трябва да бъдат 
договорени и други подходящи начини за доказване 
на съответствието. 

Често има препратка към енергийните характеристики на 
дадено устройство, например компютър, с използване 
на критерии съгласно етикета “Енергийна звезда” като 
минимум изискване към техническите спецификации. 
Ако потребителите предпочитат завишени енергийни 
характеристики, могат при обявяването и/или 
възлагането на поръчката да включат допълнително 
критерий като например изискване за съответствие на 
критериите на етикета “Енергийна звезда”. По този начин 
се отдава предпочитание на изключително енергийно 
ефективни изделия в момента на фактическото възлагане 
на договора.

b) Ключови въпроси – Ниво 1

Какъв тип договор би повишил ефективността? 

Един начин за повишаване на ефективността на търговете 
при реализиране на ЗОП може да бъде възлагането на 
рамкови споразумения. Едно рамково споразумение 
позволява да бъдат възложени множество договори без 
да се повтаря целият процес. Рамковите споразумения 
могат да допринесат за ЗОП благодарение на това, че 
позволяват по-голяма гъвкавост при възлагането на 
договорите, а в някои случаи чрез обединяване в едно 
на търсенето от няколко общини или на търсенето за 
известен период от време. 

Една друга концепция от същия порядък са Съвместните 
обществени поръчки, които биха могли да представляват 
интерес по-специално за по-малките местни органи на 
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управление. Съвместни обществени поръчки означава 
съчетаване на действията по снабдяването на две или 
повече сключващи договора администрации. Ключовата 
определяща характеристика е, че трябва да бъде обявен 
само един търг от името на всички участващи местни 
власти.

c) Препоръчителни стъпки  и процеси – 
Ниво 1

Препоръки за стъпките:
I. Разработване на политика и стратегия за ЗОП  
II. Създаване на работна група за ЗОП
III. Определяне на приоритетните сектори за ЗОП 
IV. Инвентаризация на изходното състояние
V. Определяне на критериите за ЗОП
VI. Ангажиране на пазара 
VII. Формулиране на индикативни цели за ЗОП
VIII. Мониторинг на резултатите
IX. Изграждане на мрежи и сътрудничество 

Обучение и изграждане на капацитет 

За успешното изпълнение на ЗОП политиците трябва 
да разбират какво означават те и какъв е техният 
потенциал. Персоналът трябва да има необходимите 
практически умения, технически познания и достъп 
до информация. Политиците трябва да вземат мерки 
да бъдат предвидени достатъчно време и ресурси, 
например с разработването на стратегия за зелените 
обществени поръчки. Може би ще бъдат необходими 
обучение и известни ръководни насоки и препоръки 
по следните аспекти:

• Как екологичните съображения да бъдат 
интегрирани в тръжните процедури; 

• Къде да търсят помощ за разработването на 
екологичните критерии; 

•  Как  д а  о ц ен яв а т  д о к аз а т е л с т в а т а  з а 
екологосъобразност, представени от участниците 
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в търга; 
• Как да оценяват разходите за жизнения цикъл при 

търговете.

Как да получите финансиране за зОП?

Примери от цяла Европа показват ясно, че след разходите 
за първоначалните инвестиции, например за обучение 
на персонала, зелените обществени поръчки могат да 
допринесат за намаляване на годишните разходи на 
организацията. Икономии могат да бъдат постигнати чрез 
намаляване на енергийните разходи (поради повишената 
ефективност), а също и по-малкото разхищение на 
средства за продукти и услуги (закупуване само на 
действително необходимото). Чрез изграждането на нагласа за оценка на разходите 

според пълния жизнен цикъл, разходите на местната 
управа за някои продуктови групи, като например 
храни и обществено хранене, могат и да се увеличат.  
Разходите за услуги, свързани със сгради и оборудване 
за информационни технологии, обаче, със сигурност 
ще спаднат. Повече за подхода “жизнен цикъл” ще 
намерите в модула за напреднали.

При изследване на храните и общественото хранене 
изискването за намаляване на хранителните отпадъци 
и преминаване към отглеждани в местния регион храни 
може да спомогне за насърчаване и задържане на 
паричните средства в местната икономика.

d) Оценяване на състоянието и укрепване 
на вашия план за действие – Ниво 2

Основните фактори зад успеха на горния случай 
включват: 
• Отделът по околна среда обучава редовно всички 

служители, работещи в сферата на обществените 
поръчки, за ЗОП.

•  Всички по-големи търгове трябва да включват 
критерии за ЗОП. Отговорните служители имат 
готови за използване критерии за зОП, и търговете 
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Добра практика: Добрите примери в зелените обществени поръчки 

Градският съвет на община Колдинг има 8 000 служители и е най-голямото независимо 
бизнес предприятие в района на южна Дания. Първите дейности на Колдинг за ЗОП 
започнаха през 1998 година с приемането на общинска политика в тази насока. Днес 
ЗОП са интегрирани в снабдяването със стоки и услуги – фактически 100 % от търговете, 
осигурявайки спазване на екологичните изисквания, както и прилагане на критериите 
за екологично възлагане. Район Колдинг се счита за един от пионерите сред местни 
власти в сферата на ЗОП в международен план.    

Политиката за спестяване на енергия и справяне с изменението на климата на община 
Колдинг включва цел за намаляване на емисиите на въглероден диоксид със 75 % 
до 2020 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.). Това съществено намаление може ще 
бъде постигнато само чрез използване на най-съвременните технологии и решения. 
Зелените обществените поръчки водят общината по пътя към бързо интегриране на 
иновациите, потвърдиха представители на местната власт.  

са редовно проверявани от отдела по околна среда.  
•  Община Колдинг организира предимно годишни 

пазарни доставки за всяка продуктова група. По 
този начин основните доставчици са ангажирани 
и информирани навреме преди всички изисквания 
относно устойчивостта на доставките.

• Община Колдинг работи съвместно и с други райони, 
както на национално, така и на международно ниво 
(Procura+ Campaign), поддържайки се информирани 
относно най-новите развития и подходи към 
зелените обществени поръчки и копирайки най-
добрите практики, извършвани в Европа.

Други основни аспекти към 99 % от ЗОП включват 
широкото използване на концепциите на 
Остойностяването на жизнения цикъл  (ОЖЦ) и ранната 
ангажираност на пазара във всички дейности относно 
обществените поръчки.
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местните власти могат да спестят енергия и 
средства със зОП, особено чрез използване на 
подхода Остойностяване на жизнения цикъл 
(Ожц). Какво е подход „Остойностяване на 
жизнения цикъл“?

ОЖЦ е инструмент, който оценява разходите на активите 
във времето на техния жизнен цикъл на използване. 

Съгласно правилата на ЕС за обществените поръчки, 
договор може да бъде възложен на база на 
икономически най-изгодната оферта. Тук свързаните 
с това разходи могат да бъдат изчислени на база на 
целия жизнен цикъл на продуктите, услугите и работите, 
което означава изчисляване на разходите, свързани с 
употребата, поддръжката и изваждането от употреба. 

Какво е ранна ангажираност на пазара и защо би 
следвало една местна власт да направи това при 
изпълнението на зОП?

Ранна ангажираност на пазара – предприемане на 
диалог с пазара преди обявяването на търгове – е 
прието и се извършва от много европейски публични 
власти, използвайки разнообразие от различни подходи, 
от  индивидуални срещи лице в лице до разширени 
семинари с обществени снабдители и доставчици. 
Ранната ангажираност на пазара разкрива възможности 
да се разбере какви иновативни и енергийно ефективно 
продукти и услуги са на разположение на местните 
власти. Допълнителна информация и указания могат 
да бъдат намерени тук: http://www.smart-spp.eu/guidance

e) Насоки, съвети и инструменти – Ниво 1-2

• Ресурсен център за устойчиви обществени поръчки: 
www.sustainable-procurement.org

•  Интернет страница на ЕС за “Зелени обществени 
поръчки”: http://ec.europa.eu/environment/gpp

•  Второ издание на Buying Green Handbook (Наръчник 
по “зелени” покупки)

•  Кампания за устойчиви обществени поръчки 
“Procura+”: www.procuraplus.org

•  Устойчиво строителство и иновации чрез обществени 
поръчки – SCI-network

•  Най-добрите практики за зелените обществени 
поръчки

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu

“ Ч р е з  а к т и в н о т о 
ангажиране на пазара 
сме установили, че има 
д о с т а в ч и ц и ,  к о и т о 
разбират необходимостта 
от демонстриране на 
решения, които ясно 
показват колко бързо 
капиталовите разходи 
се възстановяват и 
какъв е реалният ефект 
върху намаляването на 
въглеродните емисии, 
които може да бъде 
постигнати.”

Дейв Старлинг, 
Ръководител отдел 
снабдяване, Лондонски 
квартал Бромли 
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V) СГРа ДИ

a) Основи – Ниво 1

Къде трябва да се фокусирате във вашата 
строителна концепция? 

• Строителни компоненти / строителни елементи: 
различните части, съставящи конструкцията на 
сградата.

• Фасадата на сградата / сградната обвивка: 
интегрираните елементи и материали, които 
изолират сградата. Повърхнината на сградата 
представлява топлинната бариера между вътрешната 
и външната среда. Една добре проектирана и 
изолирана сграда ще редуцира потреблението на 
енергия за отопление и охлаждане, както може 
и да позволи увеличаване притока на естествена 
светлина.

•  Енергийна ефективност: количеството енергия 
реално потребна или предварителната оценка на 
консумация на енергия от сградата. Енергийната 
ефективност може да бъде измерена чрез 
калкулиране на използваната в сградата енергия 
или може да се изчисли с помощта на софтуер. 
Изчислението следва да включва проектиране на 
сградата, местоположение, инсталирани системи 
и стандартизирани схеми за използване.

значението на сградите в контекста на 
устойчивостта?

На сградите се падат 42% от крайното потребление на 
енергия и 35% от всички емисии на парникови газове в 
ЕС. В същото време, има възможност за икономия на 
енергия в рамките на 5-30%.

Старите сгради обикновено се характеризират с 
изключително ниско равнище на енергийна ефективност, 

като по този начин допринасят за производството 
на огромен дял от парниковите емисии. Като се 
има предвид, че тези сгради се нуждаят от редовна 
поддръжка заради рушащите се фасади и покриви, 
прозорците със старо неефективно остъкляване, 
липсата на изолация и остарелите отоплителни 
системи или липсата на такива, може да се каже, че 
при тях съществува огромен потенциал за действие за 
намаляване на полезния енергиен товар и емисиите на 
парниковите газове, което ще допринесе за постигане 
на индикативните цели, специфицирани в ПДУЕ. 

Някои от тези стари сгради са част от историческото 
наследство, което поставя на преден план 
необходимостта от поддържане на свързаната 
с културното наследство ценност, присъща на 
тези сгради. Сградите от културното наследство са 
сравнително малко на брой спрямо общия процент 
на изискващите подобрения “нормални” стари 
сгради и са по-чувствителни в смисъл на възможни 
промени. Съществуват примери, които изискват защита 
превишаваща обхвата на “нормално потребление 

Моят дом 
е моята 

крепост (на 
ефективност)

зНаЕтЕ лИ, чЕ?

Повече от 50% от всички добити от земните недра материали се преобразуват в 
строителни материали и изделия, а на строителните дейности и разчистването на стари 
сгради се падат около 33% от годишното производство на отпадъци. 
Прилагането на стандарт „пасивна къща“ увеличава строителните разходи само с 
5-15 %, а разходите за саниране с 12-18 % в сравнение със задължителните енергийни 
стандарти валидни към момента. Времето за възвръщане на допълнителните 
инвестиции вече се разглежда на средносрочна основа (около 10 г.). Само боядисвайки 
покрива бял може да се намали нагряването на сградите с 16-22°С. Зелените покриви 
осигуряват дори още по-добри резултати, като намаляват дневната нужда от енергия за 
климатично охлаждане през лятото с около 75 %.
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на енергия”. Съществуват и други примери, които 
демонстрират наличието на потенциал. Ако можете да 
се справите с енергийната ефективност в историческите 
сгради, представете си какво бихте могли да постигнете 
при нормалните стари сгради. Някои от възможните 
решения са:

• саниране (включително изолация на стени, прозорци, 
подобряване на вентилацията и климатизацията);

• „пасивните стандарти“ - решения за енергийна 
ефективност;

• подобряване на енергийната ефективност и 
внедряване на ВЕИ

Сградите които строим днес, ще се използват през 
следващите 50-100 години, консумиращи (или 
произвеждащи) енергия, затова е много важно да се 
обърне внимание на тяхната енергийна консумация.

Каква е ролята на местните власти в този контекст?

• притежават или поддържат голям брой сгради,
• формират местната стратегия и политика,
•  отговарят за градското благоустройство и планиране 

и актуализиране на градоустройствения план,
•  очертават и прилагат строителни разпоредби,
•  планират прехода към устойчива енергия в 

общността, 
•  отговорни са за намаляване на нуждата и търсенето 

на енергия в общинските сгради и реализиране на 
прехода към енергия от ВЕИ,

• стимулират местната общност да се ангажира с 
прехода към устойчива енергия.

анализът на разходите и ползите ясно показва, че 
всяко евро, инвестирано в енергийното управление 
на общинско равнище, на края води до спестяване 
на три евро. 

Какви са основните задачи на местните власти 
за по-добро управление на енергията в техния 
съществуващ сграден фонд?

Внедряване на енергиен контрол
• Той има функцията системно да събира и оценява 

енергийни данни на сгради, с цел идентифициране 
на ефективни мерки за спестяване на енергия и 
разходи.

• Ще помогне за създаването на прозрачност относно 
търсенето на енергия.

•  Трябва да се оценява на месечна основа.
•  Други ползи от енергийния контрол и мониторинга 

на данни
• Оптимизация на договорите за снабдяване с 

енергия.
• Докладване на научени уроци и успехи.

Оптимизация на използването на сградите 

“Ако искаме да преобразим 
себе си и да се превърнем 
в енергийно ефективно 
общество без въглеродни 
емисии, то на сградите, 
характеризиращи се с 
интелигентно използване 
на енергията, се пада да 
играят жизненоважна 
роля”

Гюнтер Йотингер, 
Европейски комисар по 
енергетика
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Технологията трябва да се адаптира към използването 
и неизползването на сграда и към реалното търсене 
и нужди. Оптимизацията е най-ефективна, когато е 
извършена заедно с ползвателя на сградата. Препоръчва 
се инсталирането на централизирана система за контрол 
и управление на различните системи в сградата.

Влияние върху поведенческата промяна
Само повишената информираност и поведенческата 
промяна на ползвателите на обществените сгради води 
до усреднени спестявания на енергия и вода в размер 
на около 10 %, без за това да се изразходват каквито 
и да са били средства.

анализиране на сградите и планиране на мерки
Проверка с писмен протокол от страна на отговорната 
инспекция може да очертае очевидните потенциали и 
видими проблеми. Съответният въпросник трябва да 
обхваща поне следните въпроси:
• Основни данни
•  Общи условия
•  Обща употреба
Веднъж след когато данните са събрани и вкарани в 
базата данни, може да се извърши външно и вътрешно 
сравнение срещу средни предварително известни 
стойности и показатели за енергийно ефективно 
изпълнение с цел идентифициране на приоритетните 
сгради за саниране.

Снабдяване с възобновяема енергия 
Познавайки по-добре реалното търсене на енергия на 
обществените сгради договорите за енергия могат да 
се изготвят и договарят по-ефективно. Съвместното 
осигуряване на необходимите енергоносители помага 
за още по-голямото намаление на разходите.

b) Ключови въпроси – Ниво 1

Проучване на ключовите въпроси, отнасящи се 
до местните органи на управление:

Трите важни теми за общините, които те трябва да 
обсъдят, когато става въпрос за сградите, могат да бъдат 
обобщени както следва: енергийна сигурност, енергийна 
ефективност и въвеждане на енергия от ВЕИ. Тези три 
важни йерархични стъпки които местните власти трябва 
да засегнат в своите политически мерки се покриват 
от: Стандартите (спазване на минималните енергийни 
характеристики в сградите), Етикетите (политики S&L 
стратегии и лидерство) и внедряване на добри практики, 
и когато те се занимават с обществени и частни сгради, 
достатъчност, ефективност и въвеждане на енергия 
от ВЕИ.

Кои са водещите принципи за устойчиво 
планиране на общинските сгради?

Следните аспекти са от съществено значение:
• оптимизация за обслужване и достъпност от 

обществени нужди и транспорт,
•  архитектура (функционалността на сградата),
•  топлоизолация и използване на безвредни 

строителни материали,

Добра практика: Внедряване на система за енергийно управление в 
община Шкофя лока, Словения

Община Шкофя Лока, в контекста й за намаляване на въздействието върху околната 
среда и оптимизиране на дейностите на общината, идентифицира консумацията и 
разходите за енергия в обществените сгради и съоръжения, които са собственост на 
общината, като важен фактор на оптимизация на разходите. Във връзка с това, през 
2013 г. общината започна активно да внедрява система за енергийно управление, 
първо в основните училища и детските градини, а след това и в други общински сгради. 
Системата се базира на създаването на механизъм за отчитане на консумацията и 
разходите за енергия, и на план за действие за реализиране на мерки за енергийна 
ефективност. Други обществено значими сгради в района на общината, също са 
поканени да извършват мониторинг на консумацията и разходите за енергия. В 
рамките на внедряването на системата за енергийно управление през декември 2012 
г. е въведена енергийна информационна система, като тя се използва за месечен 
мониторинг на показателите за енергийна ефективност на общинските сгради.
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• система за отопление и охлаждане,
•  устройство за ефективно управление на системите 

в сградата,
•  интегриране на решенията за възобновяеми 

енергийни източници.

c) Препоръчителни стъпки  и процеси – 
Ниво 1

 Препоръчителни стъпки
1. Създаване на работна група за координация и 

планиране

2. Разработване и оценка на изходните характеристики 
за енергийната ефективност на сградите
• Събиране на енергийни данни за всички или само  

за избрани сгради и инвентаризация на емисиите. 
•  Документиране на съществуващите условия / 

проблеми.

• Оценка на енергийната ефективност с помощта 
на вътрешен или външен одит.

3. Определяне на цели и мерки на плана 
• Разработване на подробен план за работа.
• Идентифициране на текущи проблеми и 

разработване на съответните решения.
• Идентифициране на потенциални финансово 

ефективни енергийни мерки, които модернизират 
оборудването и променят поведението на 
заинтересованите страни.

• Разработване или усъвършенстване на системи 
за енергиен контрол.

4. Прилагане на енергийни мерки
• Получаване на одобрение за въвеждане на важни 

мерки и ремонти от общинския съвет и постоянно 
информиране по време на фазата на планиране. 

• Прилагане на „пасивни и активни“ енергийно 
ефективни решения в съответствие с вашия 
приоритетен списък.

• Прилагане на система за енергиен мониторинг 
с добре инструктиран персонал.

• Стимулиране на промяна в поведението на 
местната общност чрез осъзнаване и стимули.

5. Наблюдения, оценки и доклади за подобрения 
комфорт и икономия на енергия

d) Оценяване на състоянието и укрепване 
на вашия план за действие – Ниво 2

Европейско финансиране за енергийно ефективни 
сгради

Европейския Кохезионен фонд за периода 2014-2020  г. 
е отделил милиарди евро за устойчиви инвестиции в 
енергетиката.

Източник: център 
за устойчиво 
строителство, 
Международна 
енергийна агенция
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265 млн. евро са предвидени по фонда European Energy 
Efficiency Fund (EEEF), в голяма степен за местни и 
регионални публични органи. Фондът е насочен  към 
финансиране на проекти за енергийна ефективност 
(10%), ВЕИ (70%) и чист градски транспорт (20%).

В рамките на Програма Хоризонт 2020 6,5 млрд. евро 
ще бъдат отпуснати за научни изследвания и иновации 
в периода 2014-2020 г.

e) Насоки, съвети и инструменти – Ниво 1-2

Build Up Portal – енергийни решения за по-добри сгради 
– Европейски интернет портал за енергийна ефективност 
в сградите

Green Building Specification Platform – Платформа за 
зелени сгради

Construction21.eu – The European platform for green 
building practitioners Procuring Innovative and Sustainable “В град Падуа, процесът 

„ Local  Agenda 21“  е 
използван ефективно не 
само за разработката 
на ПДУЕ, но с ъщо и 
за ангажирането на 
местните представители 
на бизнеса в разработката 
н а  н о в  „ О б щ и н с к и 
строителен код“, който 
сега поставя амбициозни 
стандарти за енергийна 
ефективност.”

Микеле Зуин, Отдел 
опазване на околната 
среда, община Падуа, 
Италия

Construction - Ръководство за европейските публични 
органи, SCI-Network, 2012.

Подобряване на енергийната ефективност на нашите 
сгради - Ръководство за сертификати на енергия и 
консултантски доклади за обществени сгради
Повече информация можете да намерите в online 
Toolbox of Methodologies.

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu

Добра практика: Пилотен проект за нискоенергийна сграда в Габрово (България)

Община Габрово е една от водещите в България по отношение прилагането на политики за енергийна ефективност 
и нееднократно е давала примери за инициирането и изпълнението на амбициозни проекти. Реализирането на 
нискоенергийна сграда за детска градина „Слънце” е съществен елемент от цялостната политика на общината 
за утвърждаването на подобен тип сгради. Този проект беше разработен с подкрепата на общинската мрежа за 
енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Предвид поставените високи изисквания за енергийна ефективност, формата 
и ориентацията на двуетажното здание и вътрешното разположение, помещенията му предполагат максимални 
топлинни ползи от слънчевото греене и минимални топлинни загуби. Концепцията на проекта покрива енергиен клас 
„А” за нетно потребление на енергия съгласно българското законодателство и, в същото време, следва концепцията 
и изпълнява изискванията на стандартите за „пасивна къща”, като предоставя целогодишен комфорт при минимални 
експлоатационни разходи.

Тъй като основен критерий при процедурата за обществената поръчка беше “най-ниска цена”, общината взе много 
смело и амбициозно решение да построи сградата по стандартите на „пасивната къща”, като покрие разликата между 
строителството по тези стандарти и строителството с минимални изисквания със собствени бюджетни средства.
Адрес за контакти: ecoenergy@ecoenergy-bg.net
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VI) тРаНСПОРт И мОБИлНОСт

a) Основи – Ниво 1

Какво представлява “устойчив транспорт”?

Терминът “устойчив транспорт” се отнася за широката 
по обхват тематика транспорт, който е устойчив или 
почти устойчив. Това включва МПС, енергетиката, 
инфраструктурата, пътищата, ж.п. транспорта, въздушния 
транспорт, водните пътища, каналите, тръбопроводите 
и терминалите. Става дума за транспортните операции 
и логистиката, както и за развитието, свързано с 
транзитния транспорт. Устойчивостта на транспорта се 
измерва в най-общ вид с ефикасността и ефективността 
на транспортната система, както и с въздействието ú 
върху околната среда.

Терминът “Екомобилност” се отнася за придвижване 
чрез интегрирани, социално достъпни за всички и 
екосъобразни форми на транспорт, в т.ч. варианти 
като придвижване пеша, с мотопед или велосипед, 
и осигуряване на преходи. Като осигурява достъп 
на гражданите и организациите до стоки, услуги и 
информация  по устойчив начин, “ЕкоМобилност” 
подпомага постигането на доброто качеството на живот 
на гражданите, повишава възможностите за избор 
на начина на придвижване и стимулира социалното 
сближаване.

защо да включваме транспорта в ПДУЕ?

Транспортът и пътищата не винаги са отговорност на 
общината, тъй като често пъти това са въпроси, за които 
отговорността се носи на регионално или национално 
равнище.

Качеството на въздуха, обаче, обикновено е задължение 
на общината. Това може да бъде идеална изходна 
точка, тъй като е свързано с емисиите и замърсителите, 
което от своя страна го свързва с инвентаризацията на 
парниковите газове и общинските действия в тази област.
 
За една община е важно да играе водеща роля в 
разработването на решения за устойчив транспорт в 
общността, тъй като това е един от основните сектори, 
които имат отношение към изхвърлянето на парникови 
газове в атмосферата и е от значение за всички хора и 
структури сред местната общност.

Дейности на общината: Самата община използва 
транспортни средства и може лесно да промени подхода 
в собствените си дейности. Това трябва да включва 
работа с персонала и местните водачи, използване 

“Транспортът е 
част от живота 
в градска среда, 
следователно 
постигането 
на транспорт 
с ниски 
въглеродни 
емисии също”
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Добра практика: 
Организация CA-
FOD в Brixton 

Благотворителната 
организация CAFOD, 
базирана в гр. Brixton 
Великобритания, 
удвои броя на 
служителите си, 
идващи с колело 
до работа, чрез 
въвеждането на 
активен план за 
мобилност. Той 
съдържа следните 
мерки: 
• инсталиране 

на 10 стойки за 
паркиране на 
велосипеди; 

• създаване на 
схема “С колело 
до работа”, която 
позволява на 
служителите 
да закупят 
велосипед и  да 
го изплащат от 
месечното си 
възнаграждение; 

• предоставяне на 
велосипеди за 
служителите; 

• монтаж на 
душове и 
съблекални; 

•  създаване на 
електронно 
табло с пътната 
информация.

на процедурите за обществени поръчки, поемане на 
отговорност и предприемане на действия за намаляване 
на въглеродния отпечатък в общината. Това изисква 
решение на Общинския съвет и съответно изпълнението 
му след това.

Общността: Хората и организациите от местната общност 
в широк смисъл също допринасят за отделянето на 
емисии чрез използването на моторизиран транспорт. 
Те трябва да бъдат мобилизирани и насърчавани да 
променят поведението си чрез преминаване от водещ 
до замърсяване към устойчив транспорт. Това може да 
бъде постигнато чрез използване на насърчителни или 
ограничителни стимули от страна на общината.

Местните власти използват дейности, които могат да 
бъдат очертани в техния План за устойчива градска 
мобилност, като част от ПДУЕ. Имайте предвид, 

зНаЕтЕ лИ, чЕ?

Транспортният сектор консумира около 30% от 
крайното потребление на енергия в ЕС. Анализаторите 
предвиждат той да се превърне в най-голямата 
заплаха за бъдещето на  нисковъглеродната 
икономика на Европа до 2050 г., тъй като тези емисии 
постоянно се повишават (въпреки че биха могли 
да бъдат намалени с повече от 60% под нивата от 
1990 до 2050 г.). На транспорта в градската среда се 
дължат 40% от всичките емисии CO2 от автомобилния 
транспорт и до 70% от другите замърсители 
от автомобилния транспорт. Всичко това има 
негативно влияние върху здравето на жителите на 
градовете и върху околната среда. При сравняване 
на потреблението на гориво от МПС работещо с 
двигател с вътрешно горене, със другото хибридно 
МПС, емисиите и вредните частици могат да бъдат 
намалени с 50% при спазване на изискванията. 
Ефективното поведение зад волана също може да 
намали емисиите на парниковите газове с до 15%.

че устойчивият транспорт в ПДУЕ се занимава с 
измерване на потреблението на енергия (редукция 
и преминаването към ВЕИ) и произтичащата от това 
намаляване на емисиите на CO2. Това означава, че вие 
трябва да намерите начин да се изчислят емисиите от 
транспорта и редовно да следите развитието на тези 
емисии.

Общините, които се стремят към разработване на 
ПДУЕ от второ поколение по отношение на транспорта, 
взимайки под внимание и други източници на емисии, 
могат да използват за справка изданието на Европейската 
агенция за околна среда – EАОС/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook, което предлага помощ за 
оценката както на антропогенните, така и на естествените 
източници на емисии.

b) Ключови въпроси – Ниво 1

Проучване на ключовите въпроси, свързани 
с общините – аспекти, които трябва да бъдат 
обсъдени от общинските лидери и ръководители 
при работа по проблемите на транспортния 
сектор:

Осигуряване на стимули за общността 
• Осигуряване на достъп до надежден обществен 

транспорт, вкл. за хората с увреждания
• Насърчаване на здравословната мобилност, 

създаване на пешеходни алеи и алеи за 
велосипедисти

• Предлагане на интегрирани транспортни решения – 
създаване на пунктове, в които алеите за пешеходци 
и велосипедисти се съединяват с обществения 
транспорт и стойки/гаражи за велосипеди

• Насърчаване на възможностите за качване на 
велосипедите в средства от обществения транспорт

• Създаване на зони за зареждане със стоки 
(логистични центрове) с цел довеждането им до 
пешеходните зони в центъра на града
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• Освобождаване от данъчно облагане на “чистите” 
МПС (например електромобили, работещи с енергия 
от ВЕИ)

• Намаляване на таксите за паркиране на “чистите” 
МПС 

Използването демотивиращи фактори: 
• такси за задръствания и пътни такси по конкретни 

пътища или райони;
• забранени за движение на МПС зони и други подходи 

за планиране на територията; 
• високи данъци върху замърсяващите превозни 

средства; 
• малко и скъпи места за паркиране в центъра на 

града; 
• ограничения на достъпа до градските зони за 

автомобили, отделящи високи нива на парникови 
газове.

c) Препоръчителни стъпки и процеси – 
Ниво 1

Препоръки относно стъпките, които вашата общината 
трябва да предприеме:
1. Начало: Решавате да се ангажирате с устойчивата 

мобилност – вземете политическо решение. 
Техническият и експертен персонал извършват оценка 
на съществуващите политики, градоустройствените 
планове и/или технически документи в по-широк 
план (въпросите, които имат влияние на равнище 
местна общност)

2. Извършване на инвентаризация на парниковите 
газове от транспортния сектор – източниците на 
емисии

3. Определяне на отправни точки за стойността: 
Съществуват ли добри практики? 

4. анализирайте съществуващите данни и определете 
пропуските в тях, а също и как те биха могли да 
бъдат решени (“отдолу-нагоре”, “отгоре-надолу”)

5. Установете предизвикателствата и възможностите, 
за да подпомогнете планирането на дейностите и 
определянето на заинтересованите страни 

6. Поемете отговорност – формулирайте индикативна 
цел за намаляване на емисиите на парниковите 
газове

7. Очертайте дейностите в Плана за действие за 
устойчива енергия

8. Създайте процес за мониторинг и отчитане
 Необходима е прозрачност при събирането 

на данните както за приемане от страна на 
заинтересованите страни, така и за разпространение 
на научените уроци в бъдеще. Важно е да знаете 
откъде произхождат емисиите ви. Да е ясно откъде 
имате данните и как да работите с тях.

d) Оценяване на състоянието и укрепване 
на вашия план за действия – Ниво 2



49

Как да засилите ефективността на мерките във 
вашия план за действие?

Oт решаващо значение е да се въздейства за намаляване 
изразходването на ресурсите. Това изисква основна 
оценка и поглед над разходите и ползите.

Учете се от най-успешния опит на други: Определянето 
на най-ефективните мерки трябва да се базира на нещо 
повече от собствения ви опит, проучвания от публикации 
и местен обмен. Може да бъде изключително полезно 
да се учите от опита на хора/институции, които вече са 
прилагали новаторските мерки, които обсъждате във 
вашия местен контекст, и най-вече на мерки, които 
можете да видите на други места във вашата страна и/
или някъде другаде в Европа, където е бил направен 
опит да бъдат реализирани. По този начин няма да ви 
се налага да “преоткривате колелото” и да правите 
скъпо струващи грешки, от които някой друг вече е 
извлякъл поуки:

• Участвайте в регионални, национални, европейски 
и международни мрежи на общините, от рода 
на еко-мобилност, организирани от мрежите 
мероприятия, като например Европейската седмица 
на мобилността или инициативи като “CIVITAS”

• Въпроси, свързани с контролните показатели и 
казуси от вашия град/регион

•  Сътрудничете си със съседните общини по общи 
за вас стратегии за мобилност и проекти, които 
изискват по-широк фокус

Много интересен аспект може да бъде провеждането на 
анкета за нуждите от транспорт на фирмите (обществен 
и частен) в строителните граници на общината. Чрез 
една проста анкета е възможно да бъде установен 
първоначалният успех на действията и след това, в 
резултат на постигнатото, да се залагат по-амбициозни 
цели.

Система за съвместно ползване на велосипеди под наем. 
Това е услуга, при която велосипедите се отдават под 
наем за съвместно ползване от няколко лица за много 
кратки срокове. Централната концепция на системите е 
осигуряване на безплатен или достъпен велотранспорт. 
Неговата цена трябва да бъде близка до цената за 
пътувания на малки разстояния в градска среда като 
алтернатива на моторизирания обществен транспорт или 
личните МПС. По този начин се намаляват задръстванията, 
шума и замърсяването на атмосферния въздух. Вижте 
системата за велосипеди на самообслужване за 
транзитни пътувания в Париж, Франция.

Ако общината ви е разположена в туристически регион, 
прочетете доклада за съществуващото положение в 
областта на мобилността в общините, публикуван от 
съфинансирания от програмата „Интелигентна енергия 
– Европа” проект Starter – устойчив транспорт при 
туризма.

Подобренията в услугите, превозните средства и 
съответната инфраструктура в областта на обществения 
транспорт са едни от аспектите, които трябва да намерят 
своето място в Плановете за действие за устойчива 
енергия от второ поколение.

Резултати от въвеждането на ПДУЕ могат да бъдат 
постигнати и от подмяна вида на използваните горива. 
Възможните алтернативи са: електричество и биогорива. 
Все пак, не забравяйте, че повечето електроенергия, не 
е чиста енергия сама по себе си. Всичко зависи какъв е 
източникът. За да има пълна съгласуваност на политиките, 
насърчаването на електрическите превозни средства 
трябва да бъде обвързано с развитието на местното 
производство на електроенергия от възобновяеми 
източници, които трябва да покрият нуждите на тези 
превозни средства.

Биогоривата са горива, произведени от биологични 
продукти. В момента основните биогорива са растително 
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масло (за замяна на дизелово гориво) и етанол (за 
замяна на бензин). Тези са така наречените биогорива 
от първо поколение. Това означава, че те са произведени 
от хранителни суровини (соя, царевица, пшеница, 
захарно цвекло и главно рапица). Въпреки това, първото 
поколение биогорива е предмет на разгорещени 
спорове по отношение на тяхното въздействие върху 
енергийната система и отделяните емисиите на 
парникови газове. Много неправителствени организации, 
но също така и научните изследвания поставят под 
въпрос влиянието върху земеползването и промените, 
предизвикани от индикативните цели за биогорива и 
съответните пазарни стимули. Затова местните власти 
трябва да обмислят всяко отрицателно въздействие 
в световен мащаб (цени на храните, обезлесяването, 
опустиняване на земята и пр.)

ПДУЕ от второ поколение трябва да се опитат да се 
съпоставят CO2 емисиите с набор от показатели на 
други замърсители на въздуха. Повечето транспортни 
източници днес излъчват подобни замърсители, въпреки 
че относителното им изобилие на варира в зависимост 
от точния състав на гориво и подробности за условията 
на горене.

e) Комуникация - Ниво 2

Как да убедите повече хора и организации?

Несъмнено вашият ПДУЕ ще спечели от активното им 
участие, тъй като можете да се възползвате от тяхната 
експертиза, подкрепа и принос за постигане на целите 
за намаляване на местните емисии. Както вече бе 
споменато по-горе, успехът на процеса на привличане 
за участие зависи преди всичко от това как бихте могли 
ефективно да свържете отнасящите се до енергията цели 
на вашия ПДУЕ с целите на всяка различна категория 
заинтересовани страни. В този смисъл е необходимо да 
се фокусирате върху това как да убедите всяка различна 
категория, като първо идентифицирате изгодите, които тя 
би спечелила от процеса.  Комуникациите по въпросите 
на мобилността могат да бъдат фокусирани върху 
специфични категории (бизнес средите, възрастните, 
хората с увреждания и др.) или върху насърчаване на 
конкретни услуги. Ето някои идеи:
• Премахване на психологичните бариери пред 

обществения транспорт: действието цели 
анализиране и осъзнаване на бариерите пред 
използването на обществения транспорт от хора, 
които обикновено не го ползват, особено във връзка 
със специални мероприятия, и изготвяне на широка 
по обхват картина на нуждите на ползвателите в 
Билефелд, Германия.

•  Комуникация с по-възрастните пътници в залцбург: 
Един проект за обществения транспорт в Залцбург 
постигна успех в установяване на контакт с по-
възрастните хора чрез отчитане на специфичните 
им нужди. Той демонстрира, че една фирма за 
обществен транспорт може да се нагоди към 
изискванията на различни групи ползватели.

•  Информация за лица със затруднена мобилност: 
Службата за обществен транспорт в Прага обслужва 
много хора със затруднена мобилност, включително 
хора с хронични увреждания, като например слепота, 
намалено зрително възприятие при сумрачно 

Добра практика: Град Готенбург има вече 100 електрически автомобила за 
две години

Община Готенбург, Швеция, си постави за цел през 2012 година да внедри 100 
електрически автомобила до 2015 година в рамките на нуждите на публичната 
администрация. Две години преди крайния срок целта е постигната. Печелившата 
концепция е в резултат на добро сътрудничество. Докато службата по мобилност е 
координирала задачата, публичното енергийно дружество е изградило в полза на 
града енергийна инфраструктура, а публичните органи и служители са демонстрирали 
сериозен ангажимент и желание да заменят старите си автомобили, задвижвани от 
изкопаеми горива, с невъздействащи върху климата електрически коли. Днес всички 
служби на публичната администрация от района вече ползват електрически автомобили.
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осветление, глухота или временни проблеми, 
свързани с бременност или придвижване с деца в 
детски колички. Осигуряването на възможности за 
достъп до обществения транспорт или улесняването 
на достъпа за тези пътници беше една от главните 
цели на службата през последните години.

•  Демонстриране на фирмите и техните служители 
привлекателността на системите за обществен 
транспорт в сравнение с използването на лично 
МПС чрез проекта BENEFIT, който търси решение 
на този проблем и цели постигането на промяна 
във варианта за придвижване - от личен автомобил 
към използване на обществения транспорт - и 
постигането в хода на този процес на значителни 
икономии на енергия, намаления на емисиите и 
разходите.

•  Състезание за симулиране на промяна: В Регион 
Емилия бяха реализирани два нискоструващи 
проекта, а именно “Pedibus and Bicibus” (Кракомобил 
и веломобил) и “Collect Green Miles” (Събери зелени 
мили) с цел проучване на промяната в поведението, 
по-здравословен начин на живот и намаление на 
екологичния ефект от транспорта до и от училището 
– чрез използване на велосипеди и ходене пеш, 
както и с цел насърчаване на други видове устойчив 
транспорт.

f) Насоки, съвети и инструменти - Ниво 1-2

Moving Sustainably – Ръководство за плановете на града, 
администратори и вземащите решения за това как да 
се отговори на тези предизвикателства чрез процес на 
устойчив план за градски транспорт.

Глобалната мрежа и Център за добри практики за 
устойчива мобилност: www.ecomobility.org

ELTIS - портал за градска мобилност: www.eltis.org
CIVITAS - Инициатива за подкрепа на градовете да 

въведат амбициозни транспортни мерки и политики по 
отношение на устойчивата градска мобилност: 
www.civitas-initiative.org

Планове за устойчива градска мобилност:
www.mobilityplans.eu

EPOMM - Европейската платформа за управление на 
мобилността, мрежа от правителствата в европейските 
страни, които са ангажирани в управлението на 
мобилността: www.epomm.eu
Системи за контрол на трафика и игри:
• Simulation of Active Traffic Management
• Ramp Metering Traffic Simulation
• Grr-Grr-Bike! е един забавен начин да научите 

повече за градско каране на колело и да подкрепите 
колоезденето във вашата общност.

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY: 
www.covenant-capacity.eu
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VII) ОтПа ДъцИ

a) Основи – Ниво 1

Отпадъците могат да бъдат източник както на доходи, 
така и на икономии в местната икономика. Те създават 
връзки към хората (генераторите на отпадъци), здравето 
(избягване на болести чрез извозване на отпадъците), 
водния сектор (отпадни води) и енергийния сектор 
(производство на енергия от отпадъци).  Емисиите 
на парниковите газове от отпадъците представляват 
обикновено не много голям процент от общите емисии, 
произвеждани в общността като цяло. Ако, обаче, вземем 
под внимание изложеното по-долу, определено става 
ясно, че отпадъците са важен сектор.

Ресурсите в световен мащаб са изчерпаеми, а ние не 
разполагаме с алтернативни заместители на много от 
благата, които разхищаваме. Следователно се налага 
да използваме ефективно ресурсите (намаляване на 
потреблението, повторна употреба, рециклиране).

Самите отпадъци могат да бъдат ценен ресурс за 
производство на енергия, но могат и да се използват 
по начин насочен към опазване на климата – например 
прихващане на метана от старите (и да се надяваме 
закрити) сметища, намаляване на освобождаването 
на метан в атмосферата (преработка на отпадъците в 
енергия).

“Превръщането на отпадъците в енергия” или 
“производството на енергия от отпадъците” е 
процесът на производство на енергия под формата на 
електричество или топлина, основно чрез производство 
на биогаз и неговото изгаряне.

Превръщането на отпадъците в енергия е форма на 
оползотворяване на енергия. Повечето процеси за 

”Ускоряване и 
оптимизиране 
на процесите 
– намаляване, 
повторна 
употреба, 
рециклиране и 
регенериране на 
отпадъците!”
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превръщане на отпадъците в енергия произвеждат 
електроенергия директно чрез изгаряне или генерират 
някакъв вид гориво, като например метан, метанол, 
етанол или синтетични горива. 

Управлението на отпадъците и неговите политики 
включват широк кръг от публични органи. На първо 
място, нужна е тясна координация между местните и 
регионалните власти.

защо местните власти могат да подобрят 
сегашната система за управление на отпадъците?

• Местните власти имат влияние върху някои правни, 
икономически и доброволни инструменти за 
управление на отпадъците и ресурсите; 

•  Местните власти са посредник между основните 
участници на местно ниво; 

•  Местните власти са важни потребители, може да 
действат като модел и да повлияят на развитието 
на нови пазари за зелени продукти;

Местните власти обикновено могат да влияят на 
следните инструменти:
• връзка и задължителното използване; 
• форми на събиране и транспортиране; 
• предоставяне на отпадъци; 
• задължително разделяне на отпадъци за 

рециклиране; 
• изхвърляне на отпадъци; 
• търсене.

Общините обикновено работят в условия на екстремни 
финансови ограничения, които често пъти имат 
значително влияние върху качеството и обхвата на 
услугите по управление на твърди битови отпадъци 
(УТБО). Съществуващите равнища на възстановяване 
на разходите от потребителите на услугата по УТБО 
са в повечето страни прекалено ниски, което прави 
общините силно зависими от прехвърлянето на средства 

Добра практика: Финансова система като гарант и стимул, за  
оползотворяването на енергията

Немският град Фрайбург осигурява на домакинствата отделно кошче за хартиени и 
биологични отпадъци. Металните отпадъци и пакетиращи материали се събират в 
жълти пластмасови чували. Електрическите отпадъци или старите дрехи се събират 
централно (обикновено на места, намиращи се близо). Същото е приложимо и за 
стъклото, което се събира според цвета му с цел да се спести възможно най-много 
енергия в процеса на рециклиране.  

Контейнерът за останалите отпадъци е индивидуализиран за домакинство. Тези, които 
разделят отпадъците и рециклират повече, плащат по-малко. Прецизното устройство на 
системата за събиране на Фрайбург през последните 15 години е довело до спад от 190 
кг на 109 кг отпадъци на човек за година. Останалите отпадъци се изгарят и генерират 
15 MW електричество. Биогазът от общинските биологични отпадъци се използва за 
общинската отоплителна система.    

от централния бюджет. Тъй като тази средства стават все 
по-недостатъчни и ненадеждни, общините са изправени 
пред ситуация, в която трябва да подобрят равнищата на 
възвръщаемост на разходите и финансовите резултати 
от предоставянето на услугата по УТБО.

Нарастващото търсене на услуги и политическата/
финансова децентрализация, която се извършва в 
много страни, упражняват натиск върху общините да 
подобрят финансовите си резултати и да повишат дела на 
приходите, събрани от ползвателите (или клиентите) на 
услугата по УТБО. Политическите и стратегически мерки, 
необходими за укрепване на финансовата устойчивост 
на УТБО ще трябва да се развиват в тандем с други 
институционални, технически и пропагандни аспекти в 
етапа на разработване на стратегия. Тази работа трябва 
да включва:
• Определяне на политиката и институционалните 

промени, източниците на приходи и вариантите 
за възстановяване на разходите, които ще бъдат 
необходими за поддържане на разходите за 
дейностите в дългосрочен план, както и за 
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посрещане на краткосрочните нужди от инвестиции.
• Определяне на необходимите мерки за укрепване 

на финансовите резултати и отчетността на отдела 
по управление на твърдите битови отпадъци.

• По-тясно запознаване с очакванията на хората по 
отношение на свързаните с отпадъците услуги, т.е. 
какво равнище на услугата могат да си позволят и 
са готови да платят различните клиенти.

b) Ключови въпроси – Ниво 1

Кои са някои от типичните предизвикателства в 
сферата на управлението на твърдите отпадъци 
във връзка с тяхното събиране и обработка?

С цел да продължи едно общество да се развива, то 
би трябвало да създаде устойчива система, така че 
отпадъците са сериозен проблем, отчитайки следните 
неща:  
• Разходите, също така диктувани от цените на 

горивата за камионите за събиране на отпадъци, се 
покачват и формират покачващ се дял в общинския 
бюджет; 

•  Количествата твърди отпадъци се увеличават по-
бързо, отколкото възможностите на местните власти 
да се справят с тях; 

•  Съществуващите депа за изхвърляне на отпадъци 
са повод за загриженост поради политически, 
екологични причини, както и във връзка с 
общественото здраве и безопасността, и откриването 
на нови обекти става все по-трудно в резултат на 
недостиг на земя и опозиция.   

c) Препоръчителни стъпки  и процеси – 
Ниво 1

1. Мобилизиране на процеса на планиране  
2. Определяне на изходното състояние 
3. Създаване на рамка за стратегическо планиране 

зНаЕтЕ лИ, чЕ? 

Всяка година в ЕС 
само икономическите 
дейности и 
домакинствата 
генерират около 
2.570 милиона тона 
отпадъци. Средно това 
отговаря на 5.1 тона 
твърди отпадъци на 
човек всяка година. 

Годишно в Германия 
се изхвърлят 11 млн. 
тона храна. Това може 
да напълни до 275 
000 камиона, които, 
наредени един след 
друг, биха свързали 
Мадрид през Берлин 
до Атина (4 500 км.).  

Рециклирането на 
една пластмасова 
бутилка може да 
спести количество 
енергия, необходима 
на една 60-ватова 
крушка да работи 6 
часа.

4. Определяне и оценка на вариантите – сърцевината 
на процеса

5. Разработване на стратегия 
6. Изготвяне на План за УТБО
7. Изпълнение на стратегическия план
8. Мониторинг и изпълнение

Заинтересованите страни по един проект за производство 
на енергия от отпадъци често пъти имат противоположни 
интереси. Следователно проектът може да се превърне 
в екологичен и икономически въпрос за много групи. В 
зависимост от организационната принадлежност, при 
изпълнението на проекта за производство на енергия 
от отпадъците, има нужда от силни неотменими 
споразумения, регулиращи доставката на отпадъци, 
продажбата на енергията и ценообразуването. За 
избягване на екологичен, институционален или финансов 
дисбаланс в системата за управление на твърдите битови 
отпадъци като цяло е важно да съществува висока степен 
на взаимодействие – чрез правата на собственост или 
дългосрочни споразумения – между различните части 
на системата за управление на отпадъците и заводът 
за производство на енергия от отпадъците.

d) Оценяване на състоянието и укрепване 
на вашия план за действие – Ниво 2

четири, свързани с енергопотреблението, 
методологии, които подкрепят оптимизирането 
на общинските процеси за неутрализирането на 
отпадъците:

1)  Стратегия за интегрирано управление на отпадъците
 Съществува широк спектър от аспекти, които могат 

да бъдат включени при определяне на твърдите 
битови отпадъци в общините и тяхното влияние 
върху потреблението на енергия в общината. За 
да се гарантира прозрачност и състоятелност на 
данните за енергията в сектора “Отпадъци” във 
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вашия ПДУЕ ще бъде важно да се определи обхватът 
на отпадъците във връзка с процеса на управление 
на отпадъците в общината. За по-напредналите 
общини е подходящо това да включва всички 
отпадъци, генерирани от домакинствата, както и 
тези генерирани извън тях, които се събират от или 
за сметка на общините. Планът за управление на 
отпадъците като интегрална част от или като отделен 
документ към вашия ПДУЕ трябва да осигурява в 
подробности следната информация:
• описание на организацията/действащите 

лица/отговорностите на общинската система 
за управление на отпадъците;

•  типа на съществуващите потоци отпадъци 
във вашата община с подробни данни 
за намаляването, повторната употреба, 
рециклирането, енергийното оползотворяване 
и депонирането им;

•  брой на домакинствата/обществените и 
частните обекти във връзка с броя на обитателите 
и генерирането на отпадъци; 

• обща вместимост на контейнерите за 
отпадъци; пространствено разпределение 
на контейнерите; интервали на събиране на 
отпадъците; 

•  Камиони за събиране на сметта (брой, 
вместимост, гориво, ефективност).

2)  методологията на сепариране на отпадъците - 
икономия на енергия и ресурси от амбициозните 
планове за превенция и действия 

3)  Подобряване на икономическия и финансов анализ
4)  зелена градска икономика

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu

Събирането и третирането на отпадъците също консумира 
енергия: боклукчийските камиони, сепариращите линии, 
превоза до сметището и т.н. Но отпадъците са също и 
източник на суровини от “втора ръка” и енергия. 
Компостирането на годните за ферментация отпадъци 
намалява количеството метан, генерирано в сметищата, 
както и разходите за събиране на отпадъци, когато компостът 
се произвежда в жилищните райони. Рециклирането 
на хартия, пластмаса и други видове отпадъци води 
до икономия на суровини. Схемите за производство на 
енергия от отпадъци намаляват също и използването на 
природни горива за производство на топлинна енергия и 
електроенергия. Правилното управление на отпадъците 
може да намали количеството депонирани отпадъци, 
следователно емисиите на метан. Създаване на Disco soup 
(кампания за борба с хранителни отпадъци) и разработване 
на план за предотвратяване разхищението на храна с 
местните училища, столове и ресторанти и проучване 
дали други правителствени равнища или агенции могат да 
подпомогнат тази акция чрез експертен опит и инструменти.
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e) Подобряване на мониторинга и оценката 
– Ниво 2

Показателите често са компромис между различни 
фактори, включително бюджета за тяхното измерване. 
Експертите по отпадъците предлагат три групи 
показатели: 
1. показатели за ресурси: финансови ресурси, персонал, 

комуникационни инструменти, оборудване; 
2. показатели за резултати: промяна на поведение 

(информираност на хората, участие в дейности 
по превенция на отпадъците), еволюция на 
генерирането на отпадъци (събрани количества, 
потенциални и ефективни избегнати количества, др.); 

3. показатели за въздействие: екологични, финансови 
и социални показатели.

f) Комуникация – ниво 2

Как трябва да се осъществява комуникацията? 

Във връзка с оптимизацията на намаляването на 
отпадъци се препоръчва стратегията ви да обхваща 
(поне) следните аспекти за външна комуникация със 
заинтересовани страни:
• конкретен календар за отпадъци към целева 

публика с обяснения за разделяне на отпадъци, 
съвети за рециклиране и информативни събития;  

•  тематичен интернет сайт (ако е необходимо, на 
различни езици), съдържащ кратка информация и 
контакти, включително „зелени страници”, който 
предоставя информация за местните услуги за 
рециклиране, поправки и наеми;

•  брошури и листовки с информация по конкретни 
въпроси; 

•  редовна информация в пресата (прессъобщения) 
относно нови развития, проекти в сферата на 
отпадъците и оферти; 

•  дискусионни кръгли маси, лекции, изложби 
и (конкурентни) ангажиращи дейности, като 

например кой офис разделя най-добре отпадъците 
или кое семейство генерира най-малко пластмасови 
опаковки;

•  организиране на опитно учене и дейности 
по обучение в сферата на отпадъците, както и 
материали за местните училища;

•  посещения с водач до съоръжения и депа за 
преработка и изхвърляне на отпадъци;

•  съвети относно всички въпроси във връзка с 
управлението на отпадъци чрез „телефонна линия 
за отпадъци”.

Местните власти изпълняват функцията и ролята 
на пример за подражание и трябва да водят чрез 
личен пример в рамката на (публично посещаваните) 
общински отдели и притежавани съоръжения и сгради. 
В допълнение към тези вътрешни мерки, които въпреки 
всичко изпращат силен сигнал до обществеността, 
възможности като културни събития и фестивали, които 
се провеждат в общността, трябва да бъдат разрешавани 
само когато имат съществуваща стратегия за управление 
(намаляване) на отпадъците. Организирането на 
публични събития може да предостави на местните 
власти ценни възможности за повишаване на 
информираността между заинтересованите страни 
за демонстриране на добри практики и комуникиране 
на нова култура на по-малко отпадъци и ефективно 
използване на енергията. Както домакините, така и 
участниците извличат ползи по редица начини чрез:
• спестяване на разходи – чрез енергийна ефективност, 

намаляване на отпадъците, консумация на местни 
продукти;

•  екологична иновация – популяризиране на 
иновационни технологии/техники, които могат 
да помогнат за по-ефективното използване на 
източниците;

•  подобряване на репутацията и повишаване на 
информираността;

• повлияване на решения – вдъхновяване на 
промяна чрез ангажиране на заинтересовани 
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страни, споделяне на стандарти и въвеждане 
и популяризиране на нови начини и модели на 
поведение.

g) Насоки, съвети и инструменти - Ниво 1-2
Насоки:
• Опис на политиките и заинтересованите страни за 

намаляване на отпадъците в Европа RREUSE
•  Европейска седмица за намаляване на отпадъците 

- Ръководство за добри практики, EWWR.
•  Наръчник за устойчиво използване на инсталации 

за отопление с биогаз и примери за добри практики, 
Biogasheat.

•  33 примера за добри практики в областта на 
намаляването на отпадъците в Европа и извън 
нея, Генерална дирекция „Околна среда“.

•  Интегрирана продуктова политика и изграждане 
на екологична концепция за жизнения цикъл, 
Позиция на Европейската комисия, RREUSE.

Инструменти:
• ценообразуване на принципа Плащаш-колкото-

изхвълиш, TU Dresden.
•  Инструмент минимален отпадък е насочен към 

подпомагане на местните власти, отговорни за 
превенцията на отпадъци с цел да определят, 
извършват и оценяват действия за редуциране на 
органични отпадъци, ACR+.

мрежи:
ACR+, Асоциация на градовете и регионите за 
рециклиране и устойчиво управление на ресурсите: 
www.acrplus.org
• Нулеви отпадъци Европа: www.zerowasteeurope.eu

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu
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VIII) ВОДИ

a) Основи – Ниво 1

Какво представлява „връзката вода – енергия”?   

Връзката вода – енергия е израз, използван да опише 
здравата взаимовръзка и взаимозависимост между 
водата и енергията по време на тяхното производство, 
разпределение и употреба. За поддържането на 
достатъчни запаси от тези два ценни ресурси в бъдеще, 
за популяризиране на ефективното и устойчиво 
използване на водата и енергията в градовете трябва 
да се прилага интегриран управленски подход.  

Планът за действие за устойчива енергия е отличен 
инструмент за управление на този процес, който 

включва общината, съответните дружества (енергия 
и вода), и потенциално много други заинтересовани 
страни.  

Отправна точка за местните власти е да проучат 
енергията, използвана за пречистването и изпомпването 
на водата, както и ефективното използване, 
възстановяване и повторна употреба на водата и 
използването ú за генериране на енергия (хидроенергия).   

Намаляването на консумацията на вода и енергия може 
да окаже директно или индиректно въздействие върху 
значителното намаляване на емисиите на въглероден 
диоксид в общността и да помогне за смекчаване на 
неблагоприятните ефекти от промяната на климата.

Подобряване на ефективността на водата и енергията 
Много градове преизползват източниците си на прясна 
вода. Най-често недостигът (когато няма достатъчно 
вода) се компенсира с увеличено използване на 
енергия за придвижването на вода от водни басейни 
и резервоари, намиращи се на големи разстояния или 
за изпомпване на вода от не възобновяеми фосилни 
подземни водоносни пластове.  

Много европейски градове реализират загуби по 
веригата на снабдяването средно около 20- 40%. 
Загубите на вода могат да бъдат под формата на 
изтичания от тръбите, потребителско прахосване, и 
неефективно снабдяване. Всички те оказват директно 
въздействие върху енергията, необходима за доставяне 
на водата до потребителите.  

Водата като възобновяем енергиен източник 
Водата може да бъде използвана за генериране на 
енергия – както от силата на вълните или приливите, така 

Не "потопявайте" 
целите си във 
връзка с климата.
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и от микро или малки водни източници или отпадъчни 
води. В много случаи една местна общност има воден 
източник, който би могъл да бъде използван за тази цел.

Производство на енергия от обработка и пречистване на 
отпадъчни води: Обработката на отпадъчни води може 
да бъде дейност, изискваща много енергия, тъй като 
конвенциалните централи за обработка и пречистване 
на отпадъчни води са зависими от сигурни доставки на 
енергия. От друга страна, централите за пречистване 
на отпадъчни води могат също така да произвеждат 
енергия чрез усвояване на калта от отпадъчните води, 
която може да бъде използвана като ВЕИ.

b) Ключови въпроси – Ниво 1

Как стратегията за ефективност на водите и 
енергията се свързва с общинските процеси? 

• мултисекторно общинско планиране: стратегията за 
ефективност на водите и енергията трябва да вземе 
под внимание интегрирани подходи на планиране, 
ангажиращи редица общински отдели, такива 
като производство и разпределение на енергия, 
пречистване и снабдяване с вода, градоустройство и 
сгради, както и органите, отговарящи за пречистване 
на отпадъчните води.    

•  Услуги по доставянето: с цел постигане на 
поставените цели трябва да бъдат направени 
подобрения в съществуващата система. Например, 
внедряване на система за откриване на изтичания 
за проверка на състоянието и течовете по тръбите, 
инсталиране на интелигентна отчетна система 
и подобряване на енергийната ефективност на 
водните помпени станции.  

•  Работа и поддръжка: стратегията трябва да 
налага редовна поддръжка и осъвременяване на 
оборудването с цел да се осигури възможно най-
голяма ефективност на системата. Това препраща 
до стратегията за обществените поръчки. 

Добра практика: Как да станете независима 
енергийна централа за преработка на отпадни 
води

Основната централа за преработка на отпадни 
води във Виена, Австрия, цели да покрие 
цялата своя енергийна консумация сама. Това е 
частично постигнато от новия строеж на утаечна 
пречиствателна станция за отпадъчни води. 
Интегрирания топлинен блок и енергийна централа 
ползват канализационния газ, за да генерират 
78  GWh електричество и 82 GWh топлина от средно 
20 милиона куб. метра метан годишно. Освен чрез 
възобновяемата енергия, енергийната консумация е 
значително намалена и чрез оптимизиращи процеса 
и инфраструктурни мерки (енергоспестяващи крушки, 
отоплителна технология). Заради високото вътрешно 
производство и ниска консумация на енергия, тези 
мерки водят до остатъчно производство от средно 
15 GWh електричество и 42 GWh отопление годишно. 
(Източник: www.umwelttechnik.at).

Сектори и участници в общинската стратегия за 
ефективност на водите и енергията 

От жизнено важно значение е да се разберат ключовите 
роли и отговорности във връзка с управлението, 
експлоатацията и използването на водните и енергийни 
източници. Те включват държавните агенции, частната 
индустрия, както и индивидуалните потребители. 
Взаимната връзка и зависимост между водата и 
енергията би следвало да ни принуди да извършваме 
планирането и изпълнението по такъв начин, че да 
можем да проследяваме както потоците на водата, 
така и на енергията. За тази цел планирането трябва 
да обхваща:   
• Енергийните дружества (доставчици на 

електричество, отопление и охлаждане); 
•  Водните дружества;  
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• Органите, отговорни за отпадъчните води; 
•  Частният сектор (потребители на вода), включително 

гражданите, бизнеса и индустрията 
•  Сгради

c) Препоръчителни стъпки и процеси – 
Ниво 1

i.  Получаване на информация за консумацията на 
вода и енергия в града и определяне на базисна 
линия. 
• Идентифицирайте предизвикателствата и 

възможностите (напр. проучете опциите за 
внедряване на възобновяема енергия). 

ii.  Определяне на цели за консумация на вода, енергия 
и намаляване на емисиите CO2 за директните и 
индиректни потребители на енергия. 

iii.  Изработване на изчерпателна и всеобхватна 
стратегия за консумацията на вода и енергия и:
• създайте екип със специален фокус върху 

постигане на висока ефективност в сферата 
на ползването на водата и консумацията на 
енергията;

• опитайте се да осигурите политически 
ангажимент към изработената стратегия чрез 
решение на Общинския съвет; 

• осигурете приемането и популяризирането на 
стратегията от гражданите (информираност, 
ангажимент, участие). 

iv.  Изпълнение на необходимите и подходящи мерки.    
v.  Внедряване на процес на наблюдение и отчитане.
vi.  Оценяване на напредъка и постиженията на 

стратегията. 
vii.  Очертаване и изпълнение на коригиращи действия 

за постигане на целите. 

цели за подобрение на плана ви за действия
Определянето на цели и конкретни стойности за 
постигане е полезно действие, тъй като това дава ясен 
фокус и развитията могат да бъдат проследявани, 

например: 
• Постигане на 15 % намаление на течове във 

водоснабдителната система до 2020 година;  
• Подобряване на енергийната ефективност на 

водните помпи доставящи вода с 12 % до 2015 
година;

•  Инсталиране на нови и ефективни системи и 
оборудване за пестене на вода и енергия в 30 % от 
жилищата, офисите и търговските предприятия в 
общността до 2025 година.  

Процесът на мониторинг е тясно свързан с политическия 
аспект, тъй като това съдържа обратна връзка до 
Общинския съвет. 

d) Оценяване на състоянието и укрепване 
на вашия план за действие – Ниво 2

Идентифициране на подобрения на централите и 
оперативни промени  
• Правилен избор на оборудване и автоматичен 

контрол. Използвайте две по-малки помпи вместо 
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една по-голяма, тъй като така излишният помпен 
капацитет може да бъде избегнат. Оставяйте на 
празен ход или изключвайте оборудването, което не 
е от важно значение, особено по време на пиковата 
консумация на енергия.

•  Там където е възможно инсталирайте електрически 
двигатели с висока ефективност. Съвременните 
двигатели имат от 2 до 10 % по-висока ефективност 
в сравнение с по-старите.

•  Осигуряване на редовната поддръжка на помпите за 
вода – събиране на съответните данни и създаване 
на крива на ползването, чрез правилно поддържане 
на помпите. Спестяванията от добрата поддръжка 
на помпите могат да варират от 2 до 30 % от общата 
енергийна консумация при тях.

•  Инсталиране на технологии с променлива скорост 
за подобряване на ефективността на системата – 
напр. внедряване на Variable Frequency Drives (VFDs) 
/мотори с променлива честота/ с цел съответствие 
на скоростта на изискванията за натоварване на 
помпите. VFDs могат да предложат спестявания на 
енергия между 10 – 50% с изплащане за срок от 1 
до 8 години. Отстранете запушването на помпите, 
тъй като това може да осигури спестявания от около 
50% на енергия за изпомпване.

•  Намаляване на енергийните изисквания за водно 
разпределение чрез внедряване на разпределение 
на основа на търсенето и мерки за управление 
на налягането. Чрез намаляване на помпеното 
налягане във водната снабдителна мрежа през 
непикови периоди, например в часовете между 
23:00 и 07:00, когато търсенето на вода е най-слабо, 
може да бъде постигнато значително спестяване 
на енергия. Също така, драстично може да бъде 
намалено количеството вода, което изтича при 
големи аварии, както и през малки неоткрити 
течове в разпределителната мрежа. Системата за 
управление на налягането намалява и честотата 
на спукванията на тръби в мрежата, като така се 
реализират спестявания от разходите за поддръжка.

•  Биологичните пречиствателни системи за води 
(биолагуни) също могат да осигурят значителни 
ползи с оглед липсата на консумация на енергия и 
оперативни разходи за тяхната поддръжка.

Опазване на водите 
Спестената вода е спестена енергия. Съществуват много 
различни мерки, които могат да бъдат изпълнени в тази 
област в Плана ви за действие за устойчива енергия:
• Изгответе и приложете обстойна програма за 

намирането на течове и тяхната поправка с цел 
избягване на не-приходни загуби на вода.

•  Инсталирайте устройства за ефективно използване 
на водата и си осигурете точно отчитане при крайното 
потребление с цел определяне на конкретното 
търсене и предлагане.

•  Насърчавайте използването на средства и устройства 
за пестене на вода сред потребителите.

•  Управлявайте ефективно големите консуматори и 
насърчавайте пестенето на вода в широк мащаб.  
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Използване на възобновяеми енергийни източници 
Използването на възобновяема енергия от замърсена 
отпадъчна вода /водите от тоалетните/ може да 
помогне за изграждането на зелени жилища и дори 
още по-зелени райони. Химичната енергия, съдържаща 
се в органичните материали, може да бъде усвоена 
чрез анаеробно пречистване, отделяне на метан и 
употребена в централи, работещи на биогаз. За да 
можем ефективно да се възползваме от този източник 
на енергия, замърсената канализационна отпадъчна 
вода трябва да бъде отделена от потоците отпадъчни 
(улични) води, които вече съществуват в сградите или 
районите. Замърсената канализационна отпадъчна 
вода може да бъде превърната в електричество и 
топлина чрез комбинирано генериране на отопление 
и електроенергия когато извлечем биогаз от нея.

Възстановяването на енергия от „сива вода“ /тоест 
всякакви битови отпадъчни води, без отпадъчните води 
от тоалетни/ често е неизползван потенциал. Сивата вода 

е използвана вода, която не е прекалено замърсена, 
като най-съществените източници в домакинствата за 
възстановяване на затопляне на вода идват от душове 
(41 %) и мивки (27 %), следвани от перални (12 %) и 
миялни машини (10 %).

Слънчево изсушаване на утайки е иновационна нова 
технология, която вече се прилага за пречистване на 
утайките от пречиствателните станции. Традиционно 
досега утайките предимно се третираха и изхвърляха 
на сметищата или бяха изгаряни. Изгарянето на утайки 
е високо интензивно с оглед на използвана енергия, 
докато слънчевото изсушаване намалява значително 
консумацията на енергия.

Когенерация на енергия от пречиствателни станции 
за отпадъчни води: Съвременните пречиствателни 
станции за отпадъчни води вече не се разглеждат 
като консуматори на енергия, а по-скоро стават 
производители на енергия. Енергията се получава 

зНаЕтЕ лИ, чЕ?

Международната 
енергийна агенция 
(IEA) предупреждава, 
че енергийният сектор 
вече е отговорен за 
15 % от глобалната 
консумация на вода, 
прогнозирайки, че 
към 2035 година ще 
консумира 20 %.  
Консумацията 
на енергия в 
повечето системи за 
снабдяване с вода 
(консумативи) в света 
би могла да бъде 
редуцирана с поне 
25 % чрез разходно – 
ефективни действия.  
Управлението на 
водите / отпадъчните 
води е отговорно 
за около 5-7 % от 
световните емисии на 
парникови газове.  
В рамките на 
домакинствата, 
максималното 
изпускане на емисии 
на въглероден 
диоксид е причинено 
по време на 
затоплянето на 
вода за битови 
нужди, от което 
46 % от затопляне 
на пространство, 
миялните машини са 
отговорни за 17 % и 
пералните за 11 %.
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от различни разграждащи процеси по време на 
пречистването на отпадъчните води за производство 
на биогаз и/или електричество.

Помпено – акумулативно водно електричество (ПаВЕц) 
е генериране на енергия от водно-електрически централи 
чрез използване на концепцията за балансиране на 
натоварването. При този метод потенциалната енергия 
се съхранява под формата на вода, която се изпомпва 
обратно от резервоар на по-ниска надморска височина 
към по-висока, като за работата на помпите се използва 
ниско-разходно извън пиково електричество. По време 
на периодите на силно търсене на електричество, 
съхраняваната вода се изпуска чрез турбини за 
производството на електрическа енергия.

e) Насоки, съвети и инструменти – Ниво 1-2

От Наградата „Европейска зелена столица” вижте 
примери за най-добри практики от европейски градове 
като Малмьо, Викотия Гастез, Нант и Барселона.

Използвайте полезни инструменти с: Global Water 
Partnership Toolbox

Изчислете: Калкулатор за водна ефективност за нови 
жилища: The Water efficiency calculator for new dwellings

Проучете микро хидро-електричеството със съвети от 
проект RESTOR: www.restor-hydro.eu

за да научите повече, моля посетете онлайн 
платформата за обучение capaCITY:
www.covenant-capacity.eu
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Covenant of Mayors
Европейското обединение на местните 
и регионални власти и техните 
поддържащи организации доброволно 
ангажирани да постигнат поне 20% 
намаление на СО2 емисиите до 2020 г.
www.covenantofmayors.eu

Green Climate Cities Europe
Програмата за подкрепа на градове 
за измерването на техните усилия 
за намаляване на въздействието и 
адаптация към климатичните промени 
в съответствие с глобалните стандарти, 
отчет пред глобални платформи, 
обмяна на опит и добрите практики и 
омрежаване.
www.iclei.org/our-activities/our-agendas/low-
carbon-city/gcc.html

IX) ПРЕПРатКИ за аКтИВНОСт

Важни инициативи

Mexico City Pact
Глобалният пакт на местните 
и регионални власти поемащи 
ангажименти за намаляване на 
въздействието и адаптация към 
климатичните промени.
www.mexicocitypact.org 

carbonn City Climate Registry
cCCR Регистър – водеща глобална 
отчетна платформа за местните 
инициативи в областта на климатичните 
промени.
www.citiesclimateregistry.org

Local Government Climate Roadmap
Пътна карта на местните власти за 
справяне с климатичните промени, чрез 
активни действия за застъпничество на 
местно равнище.
www.iclei.org/climate-roadmap/home.html 

ENERGY for MAYORS
Набор от инструменти и методологии в 
областта на климата и енергията, както 
и поддържащ информационен пакет 
Covenant of Mayors.
www.energyformayors.eu

LG Action 
Резултати от процесите на 
застъпничество на ниво ЕС. Включва 
30 казуса, 3 становища, 30 държавни 
профила и 5 критерия на местните и 
национални преговори.
www.lg-action.eu

Community Power
Добра практика и политически 
препоръки за мобилизиране на 
публично-частното финансиране в 
сферата на проектите за устойчива 
енергия, базирани на нуждите на 
местната общност.
www.communitypower.eu
MESHARTILITY
Практическо и политическо ръководство 
за това как да се подобрят данните за 
качество на основната инвентаризация 
на основните парникови газове, както 
и за по-добро сътрудничество между 
местните органи на управление и 
енергийните предприятия.
www.meshartiliy.eu

Полезни материали за проекта

100% RES Communities
Инициативата за местните общности 
преминаващи към 100% ВЕИ. 
Предоставя четири ключови услуги 
подходящи за малките населени места: 
количество на възобновяемата енергия, 
методологична подкрепа, признание, 
създаване на мрежа.
www.100-res-communities.eu
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3EnCULT
Пасивни и активни решения за 
запазване и енергийно ефективна 
реконструкция на исторически сгради.
www.3encult.eu

REGIONS 202020
Вдъхновяващ материал за региони, 
целящ да постигне самите цели 20-20-
20 на Европейския съюз в областта на 
климата и енергетиката.
www.regions202020.eu 

OPTIMUS
Оптимизиране на консумирането на 
енергия в градовете чрез поддържащи 
системи за умни решения.
www.optimus-smartcity.eu

CONURBANT
Вникване в това как големи градове 
ангажират своите съседни градове в 
съвместно развиване на ПДУЕ.
www.conurbant.eu

RESCUE
Поддържащ пакет за местни 
охладителни системи за местните 
органи на управление, включително 
инструменти за подкрепа при вземане 
на решения.
www.rescue-project.eu
Ecoheat4eu
База данни за местна статистика за 
отопление и охлаждане. 
www.ecoheat4.eu

EC-LINC
Обучителен материал за енергийни 
скаути, които да провеждат енергийни 
проверки в домакинствата с нисък 
доход.
www.ec-linc.info

SMART SPP
Ръководство за обществени поръчки и 
инструменти за изчисляване на разходи 
за жизнения цикъл и отделяните CO2 
емисии на продуктите и услугите.
www.smart-spp.eu

topten.eu
Топ 10 е уеб портал, водещ местните 
органи към по-добро управление 
за използване уредите с най-висока 
енергийна ефективност в Европа. 
www.topten.eu

SCI-Network
Цялостен материал за Намиране на 
иновативни и устойчиви решения.
www.sci-network.eu

Clean Fleets
Подкрепа на местните органи на 
управление при покупката и вземането 
под наем на чисти и енергийно 
ефективни обществени превозни 
средства.
www.clean-fleets.eu

ENDURANCE
Pomoć za gradove i regije kod razvoja 
Помощ за градовете и регионите при 
развиването на Плановете за устойчива 
градска мобилност (ПУГМ)
http://epomm.eu/endurance/index.php
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X)CAPACIT Y КОНтаКтИ На НацИОНа лНО НИВО

Пълен достъп до списъка с лектори на capaCITY 
и контактите им можете да получите на: 
www.covenant-capacity.eu

австрия, Словакия и Германия
Giorgia Rambelli – ICLEI Europe, Германия
giorgia.rambelli@iclei.org

Carsten Rothballer – ICLEI Europe, Германия 
carsten.rothballer@iclei.org 

България
Калинка Накова – Общинска мрежа за 
енергийна ефективност ЕкоЕнергия, 
България knakova@eneffect.bg

Ивайло трендафилов – община Бургас, 
България i.trendafilov@burgas.bg

Георги Стефанов – WWF-България
gstefanov@wwfdcp.bg

Хърватия
Nebojša Kalanj – Копривница, Хърватия
Nebojsa.Kalanj@koprivnica.hr

Естония
Reljo Saarepera – ERKAS, Естония
reljo@erkas.ee

Франция
Nicolas Szczepan – CAN-F, Франция
reljo@erkas.ee

Финландия
Milla Toivonen – FCG, Финландия
Milla-Kaisa.Toivonen@fcg.fi

Гърция
Nikolaos Zografakis – REAC, Гърция
nzograf@pta.gr

Полша
Dorota Zawadzka-Stepniak – WWF Полша
dzawadzka@wwf.pl

Румъния
Ion Dogeanu – AEEPM, Румъния
ion.dogeanu@managenergy.ro

Швеция
Malin Norling – City of Malmö, Швеция
Malin.Norling@malmo.se

Linda Scott Jacobsson – CM, Швеция
linda.scott.jacobsson@lund.se

Великобритания
Rachel Jones – Act on Energy, Великобритания
Rachel@actonenergy.org.uk

Словения
Saša Kek – SOS, Словения
sasa.kek@skupnostobcin.si
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