Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Резюме на Доклад D2.2
Този доклад предоставя на заинтересованите страни от проекта PUBLENEF информационна база, която да
подпомага дейността на политиците от местно, ргионално и национално ниво при оценка на политиките за
енергийна ефективност. На регионално и местно ниво силните страни са вътрешни експертни познания относно
комуникацията, консултациите и услугите, а слабостите се изразяват в недостатъчен бюджет, липса на време за
участие на заинтересованите страни и предизвикателства относно бъдещата мобилизация на заинтересованите
страни. Основните идентифицирани възможности са достатъчна информация относно правните аспекти,
административните аспекти, възможностите за обучение и енергийните технологии. Заплахите са свързани с
ограниченията по отношение на съществуващото законодателство, необходимостта от опростяване на
административните процедури и необходимостта от обучение на избраните представители по въпросите на
енергийната ефективност. На национално ниво идентифицираните силни страни са закупуването от страна на
публичните органи, съществуващите енергийни одити и системи за управление, наличието на квалификационни
схеми, схеми за акредитация и сертифициране и Национален фонд за енергийна ефективност за финансиране и
техническа помощ. Ако разгледаме слабите страни, то трябва да се обърне специално внимание на следното:
липсата на енергийно моделиране както на местно, така и на регионално ниво, липсата на моделиране на
програмите както на местно, така и на регионално ниво, липсата на информация относно иновативните
технологии и за добри прикатики в областта на енергийните услуги, слабо въвличане на обществения сектор
след прегледа и мониторинга на изпълнението. Създадените пътни карти ще отговорят на установените
слабости и предизвикателства, за да намерят решения и по-добри съпоставки с нуждите на политиките за
енергийна ефективност.
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