
В последните няколко месеца дебатът за европейската енергийна сигурност 

беше силно активизиран. Държавните ръководители на страните членки на ЕС 

поискаха от Комисията да предложи обща стратегия, която да засили 

възможностите на Европа да отговори на "енергийните заплахи". Тази 

стратегия, която вече беше обсъдена миналата седмица от държавните 

ръководители, можете да намерите в приложение (на английски език). 

Стратегията призовава държавите членки да "ускорят изпълнението на 

Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ)" на подписалите 

Споразумението на кметовете (стр. 7) и предлага фокусът да се насочи към 

седем страни от ЕС, особено зависими от външни доставки на енергия: трите 

Балтийски държави, Словакия, Чешката република, Финландия и България. 

ЕкоЕнергия и Energy Cities вярват, че тази нова стратегия дава изключителна 

възможност за местните власти и техните асоциации в тези страни да 

представят своите виждания и становища пред правителствата си и 

Европейската комисия. Комисията би искала да знае какво е необходимо на 

общините, за да изпълнят своите енергийни стратегии, ПДУЕ или други 

аналогични планове и проекти. На последното си заседание Управителния 

съвет на Energy Cities се обедини около виждането, че това не е само повод 

кметовете и институциите на ЕС да се съберат около една и съща маса, а 

възможност, за използването на която следва да се положат допълнителни 

усилия. 

В тази връзка, прилагаме и съвместната декларация (на български език) на 

европейските мрежи на градове, която напомня че енергийните политики не 

могат да останат само на национално и на европейско равнище, и че 

устойчивото бъдеще ще се постигне единствено чрез засилена подкрепа за 

местните власти, за да могат те пълноценно да изпълняват своята роля в 

енергийния преход в Европа. 

Във връзка с това, моля до 18 юли да ни изпратите информация за 

необходимите инвестиции и/или най-важните си проекти в областта на 

устойчивото енергийно развитие, които в момента очакват финансиране, за 

да бъдат изпълнени. Тази информация ще бъде предоставена от Energy Cities 

на Европейската комисия с цел да й помогне да разбере по-добре местните 

нужди със специален фокус върху намаляване на енергийните потребности в 

краткосрочен план и да превърне Стратегията за енергийна сигурност в 

конкретни действия.  

Заедно с това, Energy Cities ще съдейства за привличането на представители на 

ЕК за участие в събитията, организирани от ЕкоЕнергия и нейните партньори 

през тази есен, като на този етап се предвижда за подобно участие да бъде 

предложена международната конференция по проект PassREg, която ще се 

проведе в София на 30.09.2014 г. Разбира се, с удоволствие ще съдействаме за  

популяризирането и на всички други инициативи на членовете и партньорите 

на ЕкоЕнергия, за които получим информация.  


