„Един от настоящите приоритети е създаването на
така наречените местни енергийни общности“
Интервю с Хосе Антонио Серано Мартинес, кмет
на Мурсия, Испания, носител на наградите „Град
в

светлината

на

прожекторите“

на

Споразумението на кметовете.

[Споразумениеto на кметовете – Европейски офис:] Мурсия беше първата испанска
община, която се ангажира със Споразумението на кметовете още през 2008 г.!
Размишлявайки върху тези 13 години като част от движението, кои според Вас са
най-големите постижения на града по отношение на климата и енергията?
[Кметът Серано Мартинес:] През това време Мурсия постигна множество цели, една от
които беше изпълнението на целите на своя SEAP 2020 (План за действие за устойчива
енергия), който беше одобрен през ноември 2010 г. с цел намаляване на емисиите на CO 2 с
20%. Резултатът беше намаление с най-малко 428 334 тона CO2 през 2020 г. в сравнение с
нивата на емисиите от 2007 г. Сега възнамеряваме да изведем тази цел на следващото ниво,
като намалим емисиите с 40% в общинския SECAP 2030 (План за действие за устойчива
енергия и климат), който е естествено продължение на SEAP 2020. Също се гордея, че по
времето, когато бях кмет на Мурсия, градът одобри визията на Споразумението на
кметовете за постигане на неутралност на климата до 2050 г.
Участието на Мурсия в Споразумението на кметовете е мотивираща сила и ни дава
подкрепа за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Тази европейска
подкрепа идва под формата на признание и ни позволява да използваме ресурсите и
възможностите за нетуъркинг, необходими за изпълнение на ангажиментите в областта на
енергетиката и климата. Това признание е едновременно окуражаващо и движеща сила.

Градът наскоро одобри визията за 2050 г. на Споразумението на кметовете за посправедлива, неутрална по отношение на климата Европа. Част от този нов
ангажимент включва сътрудничество с местни заинтересовани страни и граждани.
Какво прави Мурсия в това отношение?
Ако искаме обществото, компаниите, институциите и администрациите в Мурсия да
променят навиците си и да се съсредоточат върху общ проект, който включва отношението
към околната среда с по-голямо уважение, от съществено значение е всички агенти и
латентни социални субекти в общината да участват. Само тогава можем да създадем
вълнуващ и успешен общ проект, в който всички ние играем роля и получаваме наградите.
Ето защо Стратегията за смекчаване на изменението на климата до 2030 г. и Стратегията за
адаптиране към изменението на климата на общината ще завършат с процес на участие,
който включва социални агенти, организации, професионални асоциации, експерти,
центрове за знания и много други групи.
Един от настоящите приоритети е създаването на така наречените местни енергийни
общности, които се управляват от гражданите, МСП и местните власти. Това прави
жизненоважно да се ръководят всички тези играчи през целия процес и да се улесни
истинският енергиен преход. Местните жители ще могат да произвеждат енергия, да я
потребяват, да я съхраняват, да я споделят, или дори да я продават, което прави това
решаващ фактор за намаляване на разходите и допринася за истински енергиен преход.
Освен това, ние се стремим да стартираме рекламни кампании, които предоставят знания
и обучение по отношение на изменението на климата, насърчават участието на
гражданите в адаптирането на общината и насърчават отворения диалог. Ако климатът се
променя, защо не се променим и ние?

Срещнахте ли някакви големи пречки пред постигането на местните климатични и
енергийни планове? Как ги преодоляхте?
Най-голямата пречка е получаването на финансиране за извършване на действия за
смекчаване и адаптиране за справяне с изменението на климата. Понеже общинските
ресурси са ограничени, трябва да намерим алтернативни източници, освен да се
ангажираме да отделим необходимите средства в годишните бюджети и да поемем твърд
финансов ангажимент за следващите години. Обикновено се използват различни
механизми за финансиране, като револвиращи фондове, схеми за финансиране от трети
страни, лизинг, компании за енергийни услуги (ESCO) или публично-частни партньорства.
Ние също търсим да си партнираме с други частни и публични организации и търсим
алтернативни източници на финансиране чрез различните национални и европейски

схеми за безвъзмездни средства и субсидии. Трябва да проучим всяка съществуваща и
жизнеспособна опция.
Друга пречка за преодоляване е повишаването на осведомеността сред гражданите за
промяна на навиците им и затова насочваме усилията си към повишаване на
осведомеността по въпросите на устойчивостта. Наблюдавахме пропаст между науката и
общественото съзнание, така да се каже, и трябва да насърчаваме по-голямо гражданско,
фирмено, социално и политическо участие, за да се борим и да се изправим срещу този
проблем.

Защо решихте да участвате в наградите „Град в светлината на прожекторите“ на
Споразумението на кметовете?
Гордеем се, че сме част от общността на Споразумението на кметовете за климата и
енергията и вярвам, че тези награди на Споразумението на кметовете са отлична
възможност да покажем нашия ангажимент, като същевременно се стремим да служим
като пример за цялата общност на Споразумението и извън нея . Това отношение ни дава
необходимата инерция и мотивация, за да продължим по този път. Вярваме в Европа и
вярваме в Споразумението на кметовете и всички възможности, които то предлага.
Екстремното време е предизвикателство за света и като кмет на Мурсия вярвам, че
единният европейски отговор ще бъде по-силен.

Как виждате Мурсия през 2050 г.?
В Мурсия ние твърдо вярваме в градски проект, в който устойчивостта и уважението към
природната среда са основните стълбове на растежа и бъдещите възможности. Моят
правителствен екип има за цел да направи Мурсия по-структурирана, по-свързана, посправедлива, по-устойчива и по-отворена община и в близко бъдеще ще бъдат изпълнени
редица проекти, които са насочени към подобряване на качеството на живот в Мурсия.
Един от основните проекти е работата по урбанизацията на така наречената Зона 0, която
включва покриване на стари влакови релси, за да се превърне този белег, разделящ
общността, в инициатива за градска трансформация с велоалеи, зелени площи и зони за
отдих. Освен това, заравянето на релсите ще превърне настоящия железопътен коридор в
основна пътека с приоритет на пешеходците и два коридора за свързване на новата пътека
с река Сегура.
Пешеходните пространства ще бъдат една от отличителните черти на общината през
следващите месеци, както и разширяването на зоните с ниски емисии (LEZs) и различни
действия за подобряване на качеството на въздуха. Ще бъдат стартирани пилотни проекти

за пешеходство, включващи регионални пътища с цел проверка на жизнеспособността и
въвеждане на постояннo пешеходство.
Мобилността в общината ще бъде подобрена чрез множество проекти, насочени към
развитие на обществен транспорт, създаване на повече велоалеи, интегриране на
различни видове транспорт, отделяне на ексклузивни платформи за градски транспорт и
изграждане на паркоместа, интегрирани с обществения транспорт. Целта е да се изгради
динамична община, която благоприятства физическата връзка между града и областите.
Ще бъдат разработени различни действия, които значително ще увеличат зелените площи
в общината, като друга цел е зелените площи да станат пространства за взаимодействие
между поколенията. За тази цел, редица проекти ще се фокусират върху гимнастика, кънки
или физиотерапевтични съоръжения.
Създаването

на

подходяща

зелена

инфраструктура

е

от

ключово

значение

за

подобряването на биоразнообразието в градската зона като мярка за адаптиране към
климата.
Ние също така се движим стабилно към собствено потребление на енергия – основната ос
на енергийния преход – като се започне от нашите общински сгради и тясно в съответствие
с насърчаването на местните енергийни общности. Въвеждането на електрически
превозни средства е друго важно предизвикателство, пред което сме изправени, както и
постигането на по-балансирано модално разпределение или по-устойчиво разпределение
на последната миля.

Инвестирането в устойчивост е възможност за подобряване и възможност за растеж, който
трябва да осъществим в Мурсия.
За да видите презентацията ни от миналото лято, която очертава най-големите проекти,
които

ще бъдат

стартирани през

следващите

няколко месеца,

моля,

посетете:
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