
 

Годишна конференция на ЕкоЕнергия, Общинска мрежа за енергийна 

ефективност 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

На 12 и 13 март 2015 г. в София се проведе Годишната конференция на Общинската 

мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. В резултат на проведените дискусии 

и осъществения обмен на информация и опит, делегатите и гостите на 

конференцията се обединиха около следното: 

 

 

Участващите в конференцията представители на български общини, специалисти, 

общественици и гости изразяват категорична подкрепа на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и готовност да допринасят за 

извличането на максимални обществени ползи от нея. Във връзка с това, участниците се 

обединяват около следните принципни препоръки, за осъществяването на които ЕкоЕнергия 

има готовност да съдейства с конкретни действия. 

 

НЕЗАБАВНА ПОДКРЕПА 

Да се провежда системно обучение на общински ръководители и специалисти 

върху това как при изпълнението на програмата могат да се извличат максимални 

общественополезни резултати. Да се създадат условия за предоставяне на квалифицирана 

техническа помощ на заинтересуваните участници в програмата. 

Да се провежда строг контрол върху качеството на енергийните обследвания, 

проектите и строителното изпълнение при санирането на съществуващите жилищни сгради, за 

да се осигури постигането на максимални екологични резултати и ефективност на вложените 

публични средства.  

Да се провежда системна и мащабна комуникационна кампания на национално и 

местно равнище за разясняване на ползите от повишаването на енергийната ефективност, 

внедряването на ВЕИ и намаляването на емисиите на СО2, както и за подходящите финансови 

инструменти и технически решения. 

Да се въвежда и утвърждава задължителен мониторинг върху вече санираните 

обекти, финансирани с публични средства, с цел да се осигурява устойчивост на постигнатите 

енергийни, екологични, икономически, социални и други ефекти.  

 

 

 



Като продължение и във връзка с програмата предлагаме  

ДЪЛГОСРОЧНА ПОДКРЕПА 

 

Да се определят цели, които съответстват на дългосрочните задължения на 

страната в рамките на Европейския съюз към 2020-2030 г. по отношение на: 

(а) намаляването на потреблението на енергия; 

(б) увеличаването на дела на ВЕИ;  

(в) намаляването на емисиите на СО2. 

Да се определят ясни финансови изисквания и критерии за оползотворяването на 

публични средства, като се отдава висок приоритет на финансирането на публични обекти 

(държавни и общински) в съответствие с духа на чл. 5 на директива 2012/27/ЕС. По този начин 

да се създават подходящи образци за насърчаване на инициативността на собствениците на 

частни и корпоративни обекти.  

Да се създават условия чрез влаганите публични средства да се мобилизират 

допълнителни (небюджетни) финансови ресурси, в т.ч. от частни и корпоративни източници, 

като по този начин се повишава заинтересоваността и отговорността на бенефициентите и 

донорите за максимално ефективно оползотворяване на инвестициите.  

Да се внедряват и утвърждават финансови стимули на принципа “плащане според 

спестяванията”, при който размерът на финансирането да зависи от постигнатите резултати – 

енергийни спестявания, внедрени ВЕИ и намалени емисии на СО2.  

Да се планират целеви средства за финансиране на пилотни проекти (за нови и за 

обновяване на съществуващи сгради) с високи енергийни показатели, отговарящи на нормите 

към и след 2020 г. 

Да се създават условия за последователно въвеждане на професионално 

управление, в т.ч. на енергиен мениджмънт на сградните фондове чрез развитие на мрежа от 

фирми за управление на недвижими имоти с ясно определени задължения и отговорности. 

Чрез правилно направляване на работата по енергийните обследвания и 

проектирането да се предотвратява “блокиращият” ефект на компромисното саниране, като се 

създават условия за бъдещо етапно надграждане на вече осъществените мерки за енергийна 

ефективност, включително и по метода на изпълнение “стъпка по стъпка”. 

 

В заключение, ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на 

български общини, специалисти, общественици и гости потвърждават готовността си да 

подрепя усилията на държавата в областта на енергийната ефективност, като продължава 

дейността си за изграждането на подходящи знания и умения за качествено разработване и 

изпълнение на общински енергийни планове и на заложените в тях конкретни мерки и 

дейности за енергийна ефективност. ЕкоЕнергия ще продължава да участва активно в 

дейностите по Споразумението на кметовете, както на национално, така и на европейско 

равнище.  

 

 

ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ  

на Годишната конференция на ЕкоЕнергия 

София, 12 март 2015 г. 


