ОТВОРЕНО ПИСМО
ДО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Ние, долуподписаните общини,
Признаваме, че науката ясно ни насочва към незабавни действия с цел значително
намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на нетни нулеви емисии
през 2050 г., с цел успешно смекчаване на изменението на климата и адаптиране към
последиците от случващите се климатични промени.
Споделяме разбирането, че градовете са дом на 55% от световното население1 и консумират
около две трети от потребяваната енергия.
Осъзнаваме, че градовете контролират само около 20% от емисиите на своя територия,
но въпреки това могат да играят решаваща роля в борбата с изменението на климата.
Затова приемаме, че сме необходима част от усилията на всички местни власти по света
с цел постигане на устойчиво бъдеще за идните поколения.
Постигането на въглеродна неутралност изисква дълбоки трансформации в почти всички
сфери на нашия живот, трансформации, които ще преобърнат текущите ни разбирания
за икономическо развитие, отделяйки го от използването на ресурсите. Трансформации,
които обхващат всички сектори на икономиката – тези, които отговарят за значителен
дял от емисиите на парникови газове, като транспорта, производството на електро- и
топлоенергия, индустрията и селското стопанство, и сградите, както и тези, като финанси
и банково дело, които ще имат роля в насочването на публичния и частния капитал
към по-устойчиви инвестиции. Всичко това изисква интегрирани действия в областите
енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, чиста, безопасна и свързана
мобилност, конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика, биоикономика и
естествени поглътители на въглерод, улавяне и съхранение на въглерод с цел справяне
с оставащите емисии.
В контекста на всички протичащи и планирани процеси и цели, ние заявяваме желанието си
да предприемем крачка напред за създаването на енергийни общности. Вече сме свидетели
на разнообразни форми на енергийни общности, реализирани в други европейски страни.
С настоящото писмо търсим Вашата подкрепа, за да направим възможно случването на
добри примери и в български общини, които успешно да мотивират своите граждани и
местния бизнес да инвестира в чиста енергия и енергийна ефективност. Тази промяна
ще гарантира по-чист въздух и по-добро качество на живот за всички нас.

Тенденцията за нарастване на населението в градовете
се очаква да продължи и населението в градовете да
достигне до 70 % в световен мащаб през 2050 г.
1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Ние, българските общини, инициирали и присъединили се към настоящото отворено
писмо, желаем да бъдем активна част от международните усилия за смекчаване на
изменението на климата и адаптирането към последиците от климатичните промени.
В тази връзка, ние протягаме ръка за сътрудничество и търсим Вашата подходяща
политическа, техническа и финансова подкрепа за:
1. Подпомагане на интегрираното стратегическо планиране на местно ниво в областта
на климата чрез изготвянето на конкретни изследвания и ръководства, свързани с
потенциала на българските общини за намаляване на парниковите газове и оценка
на уязвимостта и рисковете, произтичащи от климатичните промени. Примери за
подпомагащи изследвания са: (1) анализ на риска и уязвимостта за цялата територия
на страната по райони съобразно техните различия и дадености и (2) единна рамка
за събиране на данни, подпомагащи допълнителни анализи.
2. Приемане на законодателни промени, стимулиращи създаването и функционирането
на енергийни общности в България и предоставяне на административни улеснения
за инвестиции в малки инсталации за възобновяема енергия за собствено ползване,
които в максимална степен отразяват целите и посланията на европейското
законодателство.
3. Единна система за информиране и подкрепа на местните власти в България за: (1) текущи
и предстоящи възможности за финансиране на нисковъглеродни проекти и инвестиции
и (2) обмен на информация за нови технологии, добри практики и природосъобразни
решения, подпомагащи изпълнението на дългосрочните климатични цели.
Ние от своя страна се ангажираме да:
1. подпомагаме взаимно експертния си капацитет чрез обмяна на опит и добри практики;
2. планираме и участваме в проекти, вкл. свързани с анализи, проучвания и иновации във
всички ключови сектори, които са важни за постигане на дългосрочните климатични цели;
3. да си сътрудничим с гражданите и бизнеса за по-чиста околна среда и по-добро
качество на живот в градовете.
В тези извънредни времена на многобройни кризи ние трябва да съумеем заедно да
изградим път напред, който да отговори на краткосрочните нужди с дългосрочна визия.
Затова много се надяваме, че ще разгледате сериозно нашите нужди и предложения
и ще обединим действия, за да осигурим по-зелено, по-справедливо и по-устойчиво
бъдеще за България.
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