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Развитието на MUSTER между добрите
практики и опита на партньорите.
В духа на „Европа за гражданите“ по време на
срещите по проект MUSTER се редуват посещения
на място в градовете домакини, като се презентират
добри практики и се организират дискусии сред
градовете участници по повод на това, което би
могло да бъде интерес за бъдещо сътрудничество
Втората среща в Льорах в периода 18-20 февруари,
2016 предостави богата програма от примерни
решения в областта на интелигентната енергия,
мобилността и устойчивото градско развитие.
Срещите по проект MUSTER вече са дали конкретни
и стимулиращи предложения за възможни решения,
които да бъдат приложени в партньорските градове,
както и съответните дискусии за това как може да
бъдат премахнати съществуващите пречки и
бариери.
Смолян
например
сподели,
че
топографските особености на района възпрепятстват
въвеждането на мерки за промотиране на меки
мерки за мобилност – като изграждане на
велосипедни алеи.
Добрите практики служат едновременно и като
конкретни примери, за да се изяснят възможните
полета на бъдещо сътрудничество между градовете
партньори. Четирите области на интерес за
партньорите, които се откроиха в първите две срещи
бяха:
• Намяляването на климатичните промени и
адаптирането към тях
• Гражданско участие в местното управление
• Устойчива мобилност
• Местно производство и нула километри
Всеки град е активен в една от тези области, като
няма такъв, който да е компетентен по всички теми.
Една възможна рамка, която може да послужи за
бъдещото сътрудничество би могла да бъде
"Интегрираният Конвент на кметовете", който

стартира през октомври 2015г. чрез Европейската
комисия и който предвижда План за действие за
устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР), който
очертава стратегия и действия за намаляване на
парниковите газове с 40% до 2030 г. и разработва
план за адаптация на основата на териториалните
уязвимости. Всички теми, които са възникнали по
време на първите две срещи биха намерили своето
място в тази рамка. Намаляването на емисиите на
CO2 се състои от широки действия и мерки в сектора
на строителството и мобилността, в повишаването
на осведомеността и начина на живот. Разбира се,
това как една територия може да се адаптира към
промените на климата зависи от конкретните условия
на средата. Съществуват известни прилики между
градовете партньори – всички те са разположени във
вътрешността на континента, имат сходен размер, но
също така има и някои отличителни различия, като
например фактът, че Жу Ле Тур е разположен само
на няколко метра над морското равнище, докато
Смолян се намира на 1000м надморска височина.
Една добре разработена методология за това как да
се изработи ПДУЕР ще осигури всеобхватна рамка за
работа по проблем, с който всички местни
правителства ще трябва да се сблъскат в
следващите десетилетия, а именно как да бъдат погъвкави при прехода от изкопаеми горива към
възобновяеми източници.
Предмет на третата среща в Жу Ле Тур ще бъде да
се провери целесъобразността и приложимостта на
такъв подход, т.е. дали всички партньори смятат
синергиите, които ще произтекат от такова
дългосрочно сътрудничество за допълващи визията,
която те имат за развитието на своите градове
занапред.

Конвентът на кметовете за климата и енергетиката

Конвентът на кметовете бе създаден през 2008 г.
като доброволен ангажимент на местните власти да
изпълнят или дори да превишат целта за
намаляване на CO2 с 20% до 2020г. През 2014 г.
Европейската комисия стартира "Кметовете се
адаптират" за насърчаване на политическия
ангажимент за адаптиране към климатичните
промени. През юни 2015г. новият Интегриран
Конвент на кметовете бе официално обявен, което се
отнася до европейския ангажимент за 2030г.,
разработен в Рамката за климата и енергетиката и
Стратегическият пакет за адаптация на ЕС. В отговор
е необходимо по-нататъшно развитие на Конвента на
кметовете, както и интегрирането му в „ Кметовете се
адаптират“. Международният процес, воден от ООН в
контекста на Рамковата конвенция за изменение на
климата и Годишните конференции на страните,
също така призовава за по-нататъшната интеграция
на двата стълба - за намаляване и приспособяване
на всички управленски нива и по-специално на
местно ниво.
По този начин Интегрираният пакт е подновен
ангажимент, основан на споделена визия за
прекратяване употребата на изкопаеми горива до
2050 г. и за справяне със взаимосвързаните
предизвикателства относно намаляване на рисковете
от промените в климата, адаптация и устойчива

енергия.
Това е една тройна визия:
•
Ускоряване
на
декарбонизацията,
допринасяйки по този начин за ограничаване на
глобалното затопляне до под 2 ° C
•
Укрепване на капацитета за адаптиране към
неизбежните последици от изменението на климата,
правейки териториите по-устойчиви
•
Повишаване на енергийната ефективност и
използването на възобновяеми източници на
енергия, като по този начин се гарантира
универсален достъп до сигурни и устойчиви
енергийни услуги.
Интегрираният Конвент на кметовете достига
световен мащаб, с което приканва поддръжниците му
да споделят своите виждания, резултати, опит и ноухау в Европа и в целия свят. Поддръжниците на
Интегрирания Конвент на кметовете се ангажират да:
•
Да намалят емисиите на CO2 поне с 40 % до
2030г.
•
Да
интегрират
адаптирането
към
въздействията от изменението на климата в своите
климатични политики, като се увеличи устойчивостта
на територията.
С цел да изпълнят своя ангажимент подписалите се
задължават да разработят в рамките на две години
План за действие за усточиво енергийно развитие.
Той ще се основава на опис за емисиите и на анализ
на рисковете и слабите места на териториите.
Стратегията за адаптация трябва да бъде
неразделна част от ПДУЕР или да бъде част от друг
уместен план. На всеки две години се изисква доклад
за мониторинг.

Трета среща по проект MUSTER в Жу Ле Тур, Франция
По време на 3-тата среща по проект MUSTER в периода 6 – 8 юли 2016г. в Централна Франция, партньорите ще
стартират разписването на рамката и темите на тяхното сътрудничество като мрежа, основавайки се на общите интереси,
очертани по време на първите две срещи, а именно в областта на устойчива енергия, адаптация към изменението на
климата и гражданското участие. Общите точки и разликите в насърчаването на интегрирано устойчиво развитие в
градовете-партньори ще бъдат предмет на обучение от града домакин – Жу Ле Тур в контекста не неговите дейности в
тази сфера, а именно инициативите в полза на кръгова икономика чрез инициативата "От фермата до вилицата" и
ползата от устойчивата мобилност чрез "Loire à Vélo" и новата им трамвайна линия.

