
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Със съзнанието, че 
 
въвеждането на европейската Директива 
за енергийните характеристики на 
сградите представлява голямо 
предизвикателство свързано с 
подобряването на европейския сграден 
фонд и постигането на по-добра 
енергийна ефективност, както и за 
разширяване на използването на 
възобновяеми енергийни източници и 
намаляване на емисиите на СО2; 
 
общинските сгради трябва да бъдат или 
да станат “ярки примери” и че е 
необходимо да разчитаме на нашите 
съграждани, за да постигнем целите тези 
цели; 
 
е важно не само да изпреварим 
влизането в действие на Директивата за 
енергийните характеристики на сградите, 
но и да я разширим с включване на 
екологични аспек-ти, с помощта на една 
доброволна иници-атива 
 

 
Включването ни в Дисплей ше ни 
позволи: 
 
да направим сравнение между нашите 
собствени сгради, както и да сравним 
състоянието им с това на сградите в 
други общини; 
 
да обменяме опит с различни европейски 
общини. 
 
 
 
 
    

    

    

    

За да осигурим успеха и да утвърдим 
европейския характер на кампанията 
Дисплей ние се задължаваме: 
    

да представим на вниманието на 
гражданите информация за енергийните 
характеристики на общинските сгради, 
емисиите на СО2 свързани с 
енергопотреблението в тях, както и за 
потреблението на вода за не по-малко от: 

� 5 общински сгради (за общини с 
население  50 000 жители), 

� 10 общински сгради (за общини с 
население от 50 000 до 100 000 
жители), 

� 20 общински сгради (за общини с 
население  100 000 жители); 

 
да предоставяме на Енержи-Сите 
необходимите данни за нашите сгради 
свързани с изготвянето и отпечатването на 
плакат за енергийните характеристики на 
всяка сграда, както и за поддържането на 
официалната интернет страница на 
европейската кампания Дисплей; 
 
да поставим плаката Дисплей във всяка 
сграда, на място което е често посещавано 
от гражданите; 
 
да организираме информационна 
кампания за повишаване на 
информираността на ползвателите на 
общинските сгради; 
 
да заплащаме годишна такса за 
използването на комуникационните 
средства на Дисплей (членовете на 
Енержи-Сите са освободени от такса). 
 
От своя страна Енержи-Сите се 
задължава: 
 
 да осигури на общината интернет-
базирано средство за изчисление, както и 
съответното ръководство за работа с него; 
 
 да даде възможност на общината  да 
изгтви и отпечата по един плакат Дисплей 
за всяка от избраните сгради (в PDF 
формат); 
 
 да осигурява информация за хода на 
кампанията Дисплей по искане на 
общината; 
 
 редовно да информира общината за 
развитието на европейската кампания 
Дисплей; 
 
 да прави публично достояние работата на 
общината използвайки официалната 
интернет страница на европейската 
кампания Дисплей www.display-
campaign.org. 

(Да се изготви в два екземпляра и да се изпрати в Енержи-Сите на адрес: Energie-Cites, 2 chemin de Palente, F-25000 Besançon) 
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ние решихме да се включим в 

кампанията “Дисплей – 

Европейските общински сгради и 

промените на климата” на 

европейската мрежа Енержи-Сите    

ХАРТА    


